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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002335-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002335-44.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MILTON GAETANO JUNIOR Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda. em face de Milton Gaetano Junior, ambos qualificados nos autos. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. Pelo despacho de Id. 

14181597 foi determinada a emenda a inicial, para a comprovação da 

mora. A parte autora ao Id. 14246152 informou, resumidamente, que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a mora, 

aportando ao processo os documentos de Id. 14246201. Os autos 

vieram-me conclusos. É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Não 

obstante aos argumentos dispendidos pela parte autora, entendo que ela 

não conseguiu comprovar a mora, mesmo intimada para tanto, já que não 

há comprovação de que a parte requerida tenha sido notificada da dívida. 

A documentação aportada aos autos não é suficiente para comprovação 

da mora, uma vez que não há prova constituída de que a parte requerida 

foi intimada da dívida, assim, a extinção do feito é medida que se impõe, 

nos moldes do artigo 321, parágrafo único, e artigo 330, inciso IV, ambos 

do CPC/2015, senão vejamos: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

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

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321”. Logo, diante da 

omissão da parte autora, não comprovando a mora, a extinção é de rigor. 

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – 

AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA 

DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO 

- INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. (...) (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (...) (Ap 157343/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”. 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - 

PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS PELA RÉ ANTES DE SUA 

CITAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a constituição 

do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 

STJ AgRg no AREsp 501.962/RS).O ajuizamento da ação de Busca e 

Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação 

ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se 

manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS).O 

c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao 

atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da 

parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o 

trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)”. No mais, cumpre ressaltar que 

a determinação de emenda a inicial (Id. 14181597) observou o disposto no 

artigo 10 do CPC/2015. Posto isto e, com fulcro nos artigos 321, parágrafo 

único, e 330, inciso IV, ambos do CPC/2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face de Milton Gaetano 

Junior, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, 

do CPC/2015. CUSTAS pela parte autora. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias, observando-se, no tocante às custas devidas, o 

que dispõe a CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta-MT, 22 agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001959-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA TAVEIRA CINTRA DE MOURA (AUTOR(A))

PEDRO NUNES DE MOURA (AUTOR(A))

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

JOSE VALNIR TEXEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001959-92.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): PEDRO NUNES DE MOURA, MARIA HELENA TAVEIRA CINTRA 

DE MOURA RÉU: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZACAO LTDA - EPP Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

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

dias, especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando 

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

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 22 

de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

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

Processo Número: 1000236-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. R. S. (AUTOR(A))

SAMIRA SAMPAIO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVALDO DE JESUS LEAO VIEGAS (ADVOGADO(A))

IVANILDO DE JESUS SOUSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000236-04.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): ANA BEATRIZ RODRIGUES SOUSA, SAMIRA SAMPAIO 

RODRIGUES RÉU: IVANILDO DE JESUS SOUSA Vistos. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio pela inexistência 

e concordância, respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem 

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

Floresta-MT, 21 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002918-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA EMILIA BARROS DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ANATALIA BARROS DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002918-29.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA EMILIA BARROS DE MOURA REQUERIDO: ANA 

ANATALIA BARROS DE MOURA Vistos. Trata-se de ação de interdição 

c/c pedido liminar ajuizada por Maria Emilia Barros de Moura em face de 

Ana Anatalia Barros de Moura, ambas qualificadas nos autos. 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, eis que preenche os requisitos legais. 

2) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) CITE-SE e 

INTIME-SE o (a) interditando (a) para comparecer à audiência de 

entrevista, que DESIGNO para o dia 09 de outubro de 2018, às 13h40min. 

CONSIGNE-SE, no ato citatório que, dentro do prazo de quinze (15) dias, 

contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido. 4) Em 

razão da urgência, NOMEIO a Sra. Maria Emilia Barros de Moura, como 

curadora provisória do interditando, exclusivamente para fins 

previdenciários. 5) INTIME-SE a curadora provisória para comparecer à 

Secretaria deste Juízo para assinar o termo de compromisso e para 

comparecer à audiência de entrevista já designada. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 27 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

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

Processo Número: 1002708-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002708-75.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

TATIANE BEIBE DE ANDRADE RÉU: GILMAR DIAS ROSA Vistos. Trata-se 

de ação de alimentos avoengos com pedido de tutela de urgência proposto 

por Ketlyn Lorrane de Andrade Cardoso da Rosa, Yasmin Yohane de 

Andrade Cardoso da Rosa, Pedro Henrique de Andrade Cardoso da Rosa 

e Henrique Gabriel de Andrade Cardoso da Rosa ambos representados 

por sua genitora Tatiane Beibe de Andrade contra Gilmar Dias da Rosa, 

todos devidamente qualificados. Alega a parte autora que o requerido é 

avô paterno dos menores requerente, conforme cópias de certidões de 

nascimentos anexas, e que seu filho o Sr. Wanderson Cardosa da Rosa 

apesar de ter realizado acordo judicial em relação aos alimentos devidos 

por ele, o mesmo não cumpre com sua obrigação. Assevera que em 

decorrência do inadimplemento do Sr. Wanderson (genitor dos menores) 

este foi detido (prisão civil), sendo que após o fato, as partes se 

autocompuseram, no entanto, o genitor deixou de adimplir e tomou rumo 

ignorado, deixando as contas ao encargo da genitora. Por essas razões, 

requer a antecipação de tutela para a concessão de alimentos provisórios 

no importe de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente e, no 

mérito, pugna pela condenação do requerido ao pagamento definitivo da 

prestação alimentar. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. Decido. Primeiramente, DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Quanto ao pedido de 

alimentos provisórios em favor dos menores, há que se fazer certas 

ponderações, haja vista que o tema (alimentos avoengos) já foi o motivo 

central de discussões jurídicas, chegando a ser objeto de Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça, dispondo que a responsabilidade é de 

natureza complementar e subsidiária (Súmula 596 do STJ). Súmula 

596-STJ: A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e 

subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou 

parcial de seu cumprimento pelos pais. (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 

08/10/2017). A Súmula citada ainda estabeleceu requisitos para que seja 

cobrada a obrigação, quais sejam a comprovação da necessidade da 

pensão alimentícia e a impossibilidade de pagamento por parte dos pais. 

Destaca-se, oportunamente, que não é automática a transferência da 

obrigação aos avós em caso de desaparecimento ou até mesmo de morte. 

Neste sentido, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Ressalva-se 

que esta decisão proferida em proferida em sede de consignação sumária 

não esta vinculada ao mérito, podendo o entendimento ser alterado ao 

decorrer da instrução processual. Em prosseguimento ao feito, nos termos 

do artigo 695 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 13h00min, a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, para comparecimento à 

audiência, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do CPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do CPC. Intime-se pessoalmente o 

requerente para comparecimento à audiência. PROVIDENCIE, também, o 

necessário para publicação da presente decisão no Diário de Justiça 

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

tramitam em segredo de justiça. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 17 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002770-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL MESSIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002770-18.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT RÉU: 

ELIEL MESSIAS DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação Monitória ajuizada 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte de 

Mato-Grossense – SICREDI Norte MT/PA em face de Eliel Messias de 

Oliveira, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos, por preencher os requisitos legais. 2) Tratando-se 

de monitória de pagamento de quantia e, estando ela aparelhada com 

documento comprobatório da probabilidade da existência do direito 

alegado pela parte autora (documentos juntados com a inicial), EXPEÇA-SE 

MANDADO MONITÓRIO de PAGAMENTO e de CITAÇÃO, concedendo-se à 

parte ré o prazo de quinze (15) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários de cinco por cento (5%) do valor atribuído à causa (CPC/2015, 

art. 701). 2.1) CONSIGNE-SE, no mandado, que a parte ré será isenta do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo do item 

“2” (CPC/2015, art. 701, § 1º). 2.2) CONSIGNE-SE, ainda, no mandado, a 

advertência de que, se não opostos embargos no prazo de quinze (15) 

dias, converter-se-á o mandado monitório em mandado executivo, 

prosseguindo-se na forma do cumprimento da sentença (CPC/2015, art. 

701, § 2º). 3) Se houver oposição de embargos, CERTIFIQUE-SE a respeito 

da tempestividade e, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte autora para se manifestar a respeito dos embargos, no prazo de 

quinze (15) dias (CPC/2015, art. 702, § 5º). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 21 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002963-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROQUE (EMBARGANTE)

AARAO LINCOLN SICUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002963-33.2018.8.11.0007. 

EMBARGANTE: MARCIO ROQUE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. 1) À vista da certidão de Id. 14786814, que atesta a 

tempestividade, RECEBO os embargos à execução, nos moldes do artigo 

919 do CPC/15, SEM EFEITO SUSPENSIVO. 2) CITE-SE a parte embargada 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. 3) 

Se for suscitada alguma matéria preliminar na impugnação, 

independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte embargante 

para se manifestar a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Após, 
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CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara e façam conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 21 de agosto de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000363-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUDOVICO WELLMANN DA RIVA (AUTOR(A))

ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

SANDRO NASSER SICUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZERINDA MARTINI REFATTI (RÉU)

JADERSON REFATTI DA SILVA (RÉU)

CLECI TEREZINHA REFATTI DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000363-10.2016.8.11.0007. 

AUTOR(A): LUDOVICO WELLMANN DA RIVA RÉU: CLECI TEREZINHA 

REFATTI DA SILVA, ALZERINDA MARTINI REFATTI, JADERSON REFATTI 

DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento 

com rescisão contratual e cobrança de aluguéis vencidos com pedido de 

liminar ajuizado por Ludovido Wellmann da Riva contra Cleci Terezinha 

Refatti da Silva, Alzerina Martini Refatti e Jaderson Refatti da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos. Alega o requerente que é legítimo 

proprietário de uma prédio localizado na Avenida T2, no centro da cidade 

de Alta Floresta-MT, e que, firmou contrato junto à requerida Cleci, 

afirmando que os demais requeridos respondem solidariamente a 

eventuais inadimplementos desta. Assevera que o contrato seria pelo 

prazo de 02 (dois) anos, se iniciando em 16/01/2016 e tendo fim em 

15/01/2018, sendo fixado o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de aluguel, elegendo ainda a forma de pagamento por boletos bancários, 

com vencimento ao dia 15 de cada mês. Argumenta que a parte requerida 

deixou de cumprir com o estipulado no contrato, deixando de quitar o 

aluguel, bem como o imposto incidente sob o imóvel. Por essas razões, 

mediante depósito de caução, requereu o deferimento da antecipação de 

tutela para que a parte requerida desocupe o imóvel, e no mérito, pugnou 

pela procedência do pedido, para decretar a rescisão contratual e 

despejar os demandados por falta de pagamento, além de condená-los à 

quitação dos aluguéis atrasados e do IPTU vencido. A inicial veio 

acompanhada com diversos documentos. A peça instrutória foi recebida 

ao Id. 3288394, oportunidade na qual foi deferida a liminar. Os requeridos 

foram devidamente citados (Id. 4370845). Foi certificada a inércia dos 

demandados (Id. 6689825). A liminar foi cumprida, conforme auto de 

imissão de posse juntado ao Id. 8163901. Em manifestação de Id. 9215531 

a parte requerente pugnou pela decretação da revelia da parte requerida, 

além de requerer a liberação dos valores depositados como caução. Em 

decisão de Id. 12745145 foi decretada a revelia da parte requerida, bem 

como deferido o levantamento do valor oferecido como caução. Por fim, foi 

determinada a intimação das partes para especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir. O autor pugnou pela designação de audiência 

de instrução e julgamento para comprovar que a parte requerida restou 

inadimplente em relação ao contrato pactuado entre as partes (Id. 

13154864). Foi certificada a inércia da parte requerida (Id. 13867272). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Cumpre ressaltar que a parte requerida mesmo devidamente 

citada (certidão de Id. 4370333) quedou-se inerte, sendo decretada sua 

revelia em decisão de Id. 12745145. Consigne-se que ainda lhe foi dada a 

oportunidade de especificar provas, entretanto, não o fez (certidão de 

decurso de prazo de Id. 13867272). Logo, considerando que foi decretada 

a revelia da parte demandada e entendendo que o feito está 

satisfatoriamente instruído para prolação de sentença, nos termos do art. 

355 do CPC/15, passo a julgar antecipadamente a demanda. Destarte, Não 

havendo questões prejudiciais, prossigo para a análise meritória dos 

autos. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo 

autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. No entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho 

que os elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a 

revelia do réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção 

de provas em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

autora, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia do reclamado, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte requerente. 

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 337 e 341 do Código de Processo Civil de 2015, 

compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte autora 

ingressou com ação de despejo em decorrência da inadimplência da parte 

requerida, pois a parte ré deixou de quitar os aluguéis referentes aos 

meses de fevereiro, março, maio, junho, julho e agosto de 2016, sendo 

que, a parte ainda teria deixado de adimplir com o IPTU do imóvel em 

relação ao mês de abril de 2016. Posto isto, além de requer o despejo ante 

o descumprimento do contrato firmado entre as partes, pugna pela 

condenação da parte a lhe pagar a quantia devida quanto aos meses que 

a parte requerida usufruiu do imóvel sem cumprir com sua parte da 

obrigação. Em relação ao imposto predial, consigne-se que tal encargo 

apenas poderia ser repassado de locador para locatário caso houvesse 

expressa previsão contratual e, como consta na Cláusula Quinta do 

contrato juntado ao Id. 3002794. Resumidamente, com o contrato 

estipulando ser dever do locatário, não há motivações para que o mesmo 

arque com a dívida. Ademais a Lei n° 8.245/91 (lei de inquilinato), prevê em 

seu art. 22, inciso VIII, que será o locador a efetuar o pagamento de 

impostos e taxas “salvo disposição expressa em contrário no contrato” 

sic. Portanto, resta incontroverso o dever da parte requerida de efetuar o 

pagamento referente ao imposto IPTU, referente ao ano de 2016, haja vista 

que foi motivo de cláusula expressa do contrato pactuado entre as partes. 

Quanto à cobrança dos aluguéis de fevereiro, março, maio, junho, julho, 

agosto e setembro, ambos do ano de 2016, que resulta no montante de R$ 

15.888,47 (quinze mil e oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete 

centavos), diante da revelia da parte requerida, não há que fazer 

digressões maiores, considerando ainda, que após a imissão da posse do 

autor, efetivando a liminar de despejo deferida, não houve qualquer 

oposição, ou, ao menos não existiu nos autos qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Por essas razões, pelos fatos 

expostos e documentos juntados aos autos, onde não consta nenhum 

comprovante de pagamento em relação aos meses em que é alegada a 

inadimplência da parte requerida, confirmando a presunção de veracidade 

dos argumentos utilizados na inicial pelo requerente, a condenação da 

parte requerida em quitar os aluguéis atrasados se mostra imperativa, 

tendo em vista que ocorreria o enriquecimento ilícito desta se usufruísse 

do prédio sem que cumprir com sua parte da obrigação. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para decretar 

o despejo, a rescisão contratual e para condenar os requeridos Cleci 

Terezinha Refatti da Silva, Alzerina Martini Refatti e Jaderson Refatti da 

Silva ao pagamento dos valores relativos aos aluguéis devidos, 

solidariamente, consoante planilha de demonstração do débito encartada 

ao Id. 3002733, pág. 9 e 10, até a efetiva desocupação do imóvel ocorrida 

no mês de junho do ano de 2017, consoante auto de imissão na posse 

juntado ao Id. 8163901, bem como ao pagamento da multa contratual, que 

deverão ser devidamente atualizados a partir do vencimento de cada 

aluguel em atraso pelo índice IPCA-E, 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. Em 

consequência, resolvo o mérito da causa, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC/15. CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas 

e honorários sucumbenciais, que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Com o 

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

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 24 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA (ADVOGADO(A))

J. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIA DIAS OAB - 017.103.671-99 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

CARLOS EDUARDO FURIM (ADVOGADO(A))

MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM (ADVOGADO(A))

DANETTI & RUIZ LTDA - ME (RÉU)

DAVI FAGUNDES DOS SANTOS (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora acerca da designação de 

Perícia Médica para 14/09/2018, a realizar-se na "Sala Bem-Estar" (Porta 

nº 56) do Forum desta Comarca, devendo comparecer pessoalmente para 

submeter-se ao exame. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002745-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. L. (EXEQUENTE)

L. S. D. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002745-05.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

KAYQUE SANTOS LOPES, LELIANE SANTOS DA CUNHA EXECUTADO: 

DIEGO DOS SANTOS LOPES Vistos. 1) RECEBO a inicial, em todos os 

seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da 

presunção de veracidade da afirmação (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) O presente feito deverá 

tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o disposto no inciso II, do 

art. 189 do CPC. 4) Pelo rito do art. 523 do CPC/2015, CITE-SE a parte 

executada pessoalmente para que, no prazo de quinze (15) dias, efetue o 

pagamento do débito a que foi condenada, devidamente atualizado, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Floresta-MT, 17 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002836-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (AUTOR(A))

V. E. D. S. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002836-95.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARILENE DA SILVA RÉU: MARCIO SANCHES FODRA Vistos. 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015. 3) CITE-SE a parte executada pessoalmente, 

EXPEDINDO-SE, para tanto, mandado, para efetuar o pagamento da 

obrigação alimentar em atraso, bem como as que se vencerem no curso 

da execução, no prazo legal de três (03) dias, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil (artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015). 4) Decorrido o prazo, sem 

qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE. Em seguida, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito. 5) Se necessário for, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 6) PROVIDENCIE-SE a 

Secretaria da Vara o necessário para o cadastramento do (a) menor junto 

ao Sistema PJe, no polo ativo, na qualidade também de autor (a), se for o 

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

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 20 de agosto de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002842-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. M. A. (ADVOGADO(A))

F. R. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002842-05.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: FABIO ROCHA DE OLIVEIRA REQUERIDO: LAIANE SANTOS 

MELONIO Vistos. Trata-se de ação regulamentação de guarda ajuizada 

por Fábio Rocha de Oliveira em face de Laiane Santos Melonio, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015. 3) Nos termos do artigo 695 do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 25 de setembro de 2018, às 14h20min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do CPC. Intime-se pessoalmente o requerente para comparecimento à 

audiência. DETERMINO, ainda, a realização de estudo psicossocial pela 

equipe multidisciplinar na residência do autor e do requerido, juntando-se o 

relatório no prazo de 05 (cinco) dias antes da audiência de conciliação. 

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

o necessário. Alta Floresta-MT, 20 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002917-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PEREIRA ERTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BATISTA CABRERA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002917-44.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ERICA PEREIRA ERTEL REQUERIDO: RAFAEL BATISTA 

CABRERA Vistos. Trata-se de ação de guarda proposta por Erica Pereira 

Ertel contra Rafael Batista Cabrera, em relação à guarda da menor Julia 

Pereira Cabrera, todos devidamente qualificados. Alega a parte autora, em 

síntese, que manteve por um certo período um relacionamento amoroso 

com o requerido, e desta união, adveio a filha comum do casal (Julia), no 

entanto, desde a concepção o genitor da menor não a auxilia, ficando a 

requerente com todas as despesas em relação a sua prole. Por essas 

razões, pleiteia a concessão da guarda provisória da menor em seu favor. 

A inicial veio instruída com diversos documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 
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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. Presente a 

verossimilhança das alegações da parte autora, e atento ao superior 

interesse da criança, a qual demanda prioridade absoluta e proteção 

integral, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para conceder a guarda 

provisória da menor Julia Pereira Cabrera à genitora Erica Pereira Ertel, na 

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

n. 8.069/90. Lavre-se o termo respectivo, INTIMANDO-SE a autora para 

comparecer à Secretaria da 1ª Vara, a fim de subscrevê-lo. Por entender 

necessário, DETERMINO a realização de estudo multidisciplinar a ser 

realizada pela equipe competente. CONSIGNA-SE, oportunamente, que 

este magistrado possui o entendimento de que se não explicitamente 

negado o interesse na realização de audiência de conciliação, presume-se 

que a parte, tacitamente, possui interesse no ato. Conquanto, vejo que, 

excepcionalmente no caso em apreço a designação de audiência de 

conciliação não seria o melhor caminho. Explico. Como consta ao Id. 

16481063, a requerente possui em seu favor medidas protetivas, contra o 

demandado, em função de, em tese, o requerido ter-lhe agredido 

fisicamente e moralmente, sendo, portanto, uma situação delicada a 

reunião de ambos, considerando que a medida protetiva deferida 

determinou a proibição do suposto agressor de se aproximar da vítima em 

menos de 300m (trezentos metros). Por essa razão, buscando preservar 

a integridade da mulher, física e emocionalmente, deixo de designar 

audiência de conciliação, podendo, entretanto, o ato ser designado 

futuramente, se houverem condições para tanto. Assim, CITE-SE o 

requerido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, ofertar contestação, sob 

pena das incursões do art. 344 do CPC/15. Decorrido o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE e independente de novo despacho, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar/manifestar. 

Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE a 

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para parecer, no prazo de 

15 (quinze) dias. PROVIDENCIE o necessário para publicação da presente 

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

publicação para as ações que tramitam em segredo de justiça. Ciência ao 

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

necessário. Alta Floresta-MT, 20 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002925-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOSS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE RABELO DE OLIVEIRA (RÉU)

REINALDO DA ROCHA MELO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002925-21.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

ROSANGELA DOS SANTOSS RÉU: REINALDO DA ROCHA MELO, SIMONE 

RABELO DE OLIVEIRA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA 

(CPC/2015, artigo 189, II). 3) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente 

(pessoas físicas) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC/2015. 4) Quanto ao pedido de antecipação de tutela que consiste em 

reconhecer a união estável post mortem, entendo que tal matéria não pode 

ser decidida Inaudita Altera Pars. Ademais, a presente ação busca tão 

somente a declaração da união entre a requerente e o de cujus, não 

havendo, em análise em cognição sumária nenhum prejuízo à parte autora 

em caso de procedência da demanda, ter declarado o relacionamento ao 

fim da instrução processual. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela, ressalta-se, no entanto, que a presente decisão 

não esta vinculada ao futuro julgamento, podendo, ainda, o entendimento 

ser mudado de acordo com as provas carreadas aos autos ao decorrer 

do procedimento. Noutro giro, entendo razoável o pleito referente à 

expedição de ofício ao Consórcio Honda – Filial de Alta Floresta-MT, pois a 

medida apenas tem o intuito de preservar a devolução devida ao falecido. 

Posto isto, DEFIRO o pedido retro, portanto, EXPEÇA-SE o competente 

ofício ao Consórcio Honda – Filial de Alta Floresta-MT, para que, deposite 

judicialmente os eventuais valores referentes a devolução do Sr. Reinaldo 

da Rocha Melo, no prazo de 30 (trinta) dias. Em prosseguimento ao feito, 

nos termos do artigo 695 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 25 de setembro de 2018, às 15h00min, a ser realizada pelo CEJUSC 

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

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

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

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

pessoalmente a parte requerente para comparecimento à audiência. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 20 de agosto de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002926-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA APARECIDA OLIVEIRA FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002926-06.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

ANDREA APARECIDA OLIVEIRA FRANCA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de benefício de 

auxílio-reclusão c/c pedido de tutela provisória de urgência proposto por 

Luan Kaike Oliveira Pessoa, representado por sua genitora Andrea 

Aparecida Oliveira França em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, todos devidamente qualificados nos autos. Informa a Autora que é 

filha de Raimisson Pessoa, o qual é segurado da Previdência Social e 

encontra-se recluso na Cadeia Municipal de Alta Floresta, desde 

18/09/2014. Sustenta ter postulado administrativamente a concessão do 

benefício, o qual foi indeferido pelo Requerido. Com a inicial foram coligidos 

documentos ao PJe. Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

auxílio-reclusão é um benefício devido apenas aos dependentes do 

segurado do INSS, preso em regime fechado ou semiaberto, durante o 

período de reclusão ou detenção. Ademais, o segurado não pode estar 

recebendo salário de empresa nem benefício do INSS. Feitas as 

considerações iniciais, passo a análise da tutela de urgência. Nos termos 

do caput do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cumpre ressaltar que os 

principais requisitos para a concessão do benefício de auxílio-reclusão é: 

possuir qualidade de segurado na data da prisão; estar recluso em regime 

fechado ou semiaberto (desde que a execução da pena seja em colônia 

agrícola, industrial ou similar) e, possuir o último salário-de-contribuição 

abaixo do valor previsto na legislação, conforme a época da prisão. In 

casu, resta prejudicado os elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito, eis que de acordo com os fatos alegados na exordial, o benefício 

foi indeferido em função do salário percebido pelo genitor do menor antes 

da reclusão foi superior ao previsto na legislação. Ademais, a alegação de 

que a parte autora não possuí acesso a provas de renda do requerido não 

tem o condão, em análise de cognição primária, em comprovar o direito, 

pois não foram juntados documentos que corroborem que o recluso 

recebia a um salário de contribuição condescendente com o previsto na 

legislação referente ao benefício pretendido à época de sua reclusão. 

Apenas a título ilustrativo, a Portaria nº 19 do Ministério da Previdência 

Social, vigente a partir de 01/01/2014 até 31/12/2014 estabelece como 

salário-de-contribuição o valor de R$ 1.025,81 (um mil e vinte e cinco reais 

e oitenta e um centavos), tomado em seu valor mensal. Nesse sentido, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-RECLUSÃO. RENDA DO PRESO NO MOMENTO DO 

RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO. PRECEDENTES. 1. Nos 

termos do artigo 80 da Lei 8.213/91, o auxílio-reclusão é devido nas 

mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado 

recolhido à prisão, desde que não receba remuneração da empresa nem 

auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. 2. A 

expressão "nas mesmas condições da pensão por morte" quer significar 

que se aplicam as regras gerais da pensão por morte quanto à forma de 

cálculo, beneficiários e cessação dos benefícios. Em outros termos, as 

regras da pensão por morte são em tudo aplicáveis ao auxílio-reclusão, 

desde que haja compatibilidade e não exista disposição em sentido 

diverso. 3. A jurisprudência da Eg. Terceira Seção entende que a 
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concessão da pensão por morte deve observar os requisitos previstos na 

legislação vigente ao tempo do evento morte, em obediência ao princípio 

tempus regit actum. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no 

REsp: 1467228 SP 2014/0167363-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Data de Julgamento: 23/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 10/10/2014)”. Ainda, de acordo com a orientação 

jurisprudencial: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO LEGAL. AUXÍLIO RECLUSÃO. RENDA MENSAL DO SEGURADO 

SUPERIOR AO LIMITE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário 587.365/SC, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, 

pacificou o entendimento no sentido de que a renda do segurado preso é 

que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e 

não a de seus dependentes. 2. De acordo com o extrato do CNIS, 

verifica-se que o valor do último salário-de-contribuição do recluso antes 

da prisão era superior ao limite legal estipulado, à época, pela Portaria 15 

de 10/01/2013, do Ministério da Previdência Social, razão pelo qual a parte 

autora não faz jus ao benefício pleiteado. 3. Agravo desprovido. (TRF-3 - 

AC: 00275560620154039999 SP 0027556-06.2015.4.03.9999, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 

16/02/2016, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:24/02/2016)”. Dessa forma, resta evidente a ausência de um dos 

principais requisitos para o recebimento do auxílio-reclusão pelo autor, 

qual seja, possuir o último salário-de-contribuição abaixo do valor previsto 

na legislação, conforme época da prisão. Não obstante, havendo perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não é crível a concessão da 

tutela de urgência (§3º, do art. 300, do CPC). Ante o exposto, pela 

possibilidade de irreversibilidade da medida, bem como pela ausência de 

probabilidade de direito suficiente para respaldar o pleito provisório, 

INDEFIRO a tutela de urgência. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

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

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

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. CITE-SE o requerido, com o encaminhamento dos autos, 

devendo constar as advertências do artigo 344 do CPC. Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, 

INTIME-SE a parte autora, POR ATO DA SECRETARIA, para, no prazo de 

15 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes, POR ATO 

DA SECRETARIA, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 20 de agosto de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002945-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

DENILSON GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

DENILCE GOMES PINHEIRO DING (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Espolio Antonio Barbosa Pinheiro (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002945-12.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BENEDITA GOMES PINHEIRO, DENILSON GOMES PINHEIRO, 

DENILCE GOMES PINHEIRO DING REQUERIDO: ESPOLIO ANTONIO 

BARBOSA PINHEIRO Vistos. 1) DEFIRO a abertura do inventário dos bens 

deixados por Antonio Barbosa Pinheiro, o qual seguirá a forma de 

arrolamento, na forma do artigo 664 c/c 659 e seguintes do NCPC. 2) 

Nomeio como inventariante a requerente Benedita Gomes Pinheiro, 

independente de compromisso, que deverá apresentar as declarações 

nos 20 dias subsequentes, caso ainda não tenha apresentado. 3) Em 

atenção ao Provimento nº 56/2016, determino que o inventariante 

apresente certidão de inexistência de testamento em relação ao de cujus. 

4) Prestadas as primeiras declarações, CITEM-SE eventuais herdeiros. 

Sem prejuízo, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas da União, do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Alta Floresta-MT, bem como ABRA-SE 

vistas ao Ministério Público. 5) Após, vistas às partes, em Cartório, pelo 

prazo comum de dez dias, para a manifestação acerca das primeiras 

declarações. 6) Diante dos documentos juntados aos autos, DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Alta Floresta-MT, 

20 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002984-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA CONCEICAO SOUSA (EXEQUENTE)

T. G. D. C. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUSA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002984-09.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ADRIANA DA CONCEICAO SOUSA EXECUTADO: ADRIANO SOUSA 

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

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

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

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

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) CITE-SE a parte executada 

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

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

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

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

de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015). 4) 

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

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

requerer o que entender de direito. 5) Se necessário for, poderá o Oficial 

de Justiça utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 6) 

PROVIDENCIE-SE a Secretaria da Vara o necessário para o 

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

qualidade também de autor (a), se for o caso. Considerando que a 

residência do menor foi alterada, OFICIE-SE ao Juízo de Apiacás-MT, para 

que proceda com o necessário em relação a ação de alimentos naquela 

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

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 20 de agosto de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003559-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))

SIRLEI FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003559-51.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: SIRLEI FARIAS DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1) CONSIGNE-SE que a parte 

autora não compareceu ao ato, mesmo com seu patrono tendo dado 

ciência da designação dele, razão porque a audiência restou prejudicada 

em virtude de sua ausência. 2) CONSIGNE-SE, também, que o atestado de 

Id. 15025015 foi protocolado sem tempo hábil para sua análise, haja vista 

que foi juntado às 17h36min., do corrente dia. Contudo, com fundamento 

nos artigos 370, 371 combinado com o art. 438, inciso I, ambos do CPC/15, 

CONVERTO o julgamento em diligência e REQUISITO por meio de OFÍCIO a 

autarquia previdenciária, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos certidão circunstanciada informando sobre os dependentes 

habilitados perante o INSS relativos ao segurado Fausto Pereira da Silva, 

inscrito no sob o CPF n° 650.342.361-68. Acompanhe o ofício cópia do 

extrato CNIS aportado aos autos ao Id. 11235700. CONSIGNE-SE que a 

parte poderá realizar a diligências para obter a referida certidão, sendo 

que se juntado pela parte antes da resposta pela autarquia os autos 

deverão ser feitos conclusos, entretanto, se inerte, será AGUARDADA a 

resposta do INSS. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 28 de agosto de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002768-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (AUTOR(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON FELIPE MATER (RÉU)

 

Processo: 1002768-48.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

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

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

autora acerca da decisão de ID. 15020818, com audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de outubro de 2018, às 14h20min, que será 

realizada no CEJUSC desta Comarca, devendo Vossa Senhoria 

providenciar o comparecimento da parte autora, à audiência designada. 

Alta Floresta-MT, 29 de agosto de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003264-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

SANDRO NASSER SICUTO (ADVOGADO(A))

RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINAYA DO NASCIMENTO REFATTI DA SILVA (RÉU)

 

Processo: 1003264-14.2017.8.11.0007 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 (Expedição de mandado), de acordo com o Provimento 

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

para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 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: 1002514-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

VENKATARAMAN RAMAKRISHNAN IYER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TALMADGE (ADVOGADO(A))

MSK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP (RÉU)

SONIA PACHECO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002514-75.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

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

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

autora acerca da Exceção de Incompetência ID. 15035788, para 

manifestação no prazo de cinco (05) dias. Alta Floresta-MT, 29 de agosto 

de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da 

lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002195-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIENE INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1002195-10.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 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 Contestação de ID. 14696435 para, querendo, impugnar no 

prazo de quinze (15) dias. Alta Floresta-MT, 29 de agosto de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119700 Nr: 7269-04.2014.811.0007

 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: João Carlos Del Moral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Remi Passarini, Vera Lúcia de Souza 

Passarini

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

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

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

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

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes a 

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

dos honorários periciais, Às fls. 134/135. (Havendo concordância com o 

valor, deverá a requerente depositar os honorários periciais, em 15 dias, 

sob pena da omissão ser considerada como desistência da prova 

pericial.)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114284 Nr: 2732-62.2014.811.0007

 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: Valdecir Oliveira dos Santos

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

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caue Tauan de Souza 

Yaegashi - OAB:SP/357.590, Jurema Farina Cardoso Esteves - 

OAB:17767-A/MT

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

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

parte requerida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119173 Nr: 6873-27.2014.811.0007

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ivan Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELA SUETEN SANTANA , Sueli Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:13388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

ministerial de fls. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 12526 Nr: 1148-14.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Mancini da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 dias, acerca do depósito efetuado 

da RPV, requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122530 Nr: 906-64.2015.811.0007

 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: Maria Jose Nunes Ferraz da Silva

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

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

OAB:10.494-MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da contestação 

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119405 Nr: 7071-64.2014.811.0007

 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: KVVdS, LDdJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001765-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001765-92.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada 

originariamente perante a Justiça do Trabalho por Benedito Lourenço de 

Oliveira em face do Município de Alta Floresta, visando o reconhecimento 

de vínculo empregatício e de contrato de trabalho, bem como o 

recebimento das verbas decorrentes da atividade laboral (13º salário, 

férias, horas extras, adicional de horas extras, reflexos das horas extras, 

adicional de insalubridade/periculosidade, FGTS, danos morais, descanso 

semanal remunerado, salários não pagos e multas previstas nos arts. 467 

e 477 da CLT). Narra que foi convidado a residir em casa situada no aterro 

sanitário municipal e que assinou contrato de trabalho perante o Sr. 

Claudinei, Secretário de Administração, que levaria o instrumento ao 

Prefeito Municipal para assinaturas, que até o momento não teria sido 

devolvido ao requerente. Alega que está residindo em condições 

precárias em local no qual os caminhões despejam lixo, inclusive está 

impedido de se locomover para fora deste. Aduz que a conduta da 

administração pública municipal causou a si e a sua família diversos 

prejuízos, diante da dificuldade de honrar compromissos econômicos, 

motivo pelo qual tem necessitado a ajuda de familiares. Ainda, assevera 

que foi internado em hospital no Município de Matupá por intoxicação. Com 

a inicial vieram documentos. Por meio da decisão sob ID 8342170, foi 

declinada a competência da Justiça do Trabalho e remetidos os autos à 

Justiça Comum. A inicial foi recebida (ID 8717072), quando foi indeferida a 

tutela de urgência e determinada a citação do ente requerido. Citado (ID 

9446889), o Município de Alta Floresta apresentou contestação alegando 

que não há qualquer vínculo da administração pública com o requerente. 

Ao final, pediu a improcedência das pretensões autorais. Acostada 

impugnação à contestação sob ID 13021639. Vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Não havendo questões 

processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. Fixo como 

ponto controvertido: a) a existência de relação jurídica trabalhista entre as 

partes; b) os termos do contrato de trabalho, sua existência e validade; c) 

o direito à percepção das verbas pleiteadas na exordial; e d) a existência 

de dano moral e a configuração dos requisitos da responsabilidade civil da 

administração pública. Intimem-se as partes para que, em até 10 (dez) 

dias, indiquem as provas a serem produzidas, sob pena de julgamento do 

feito no estado encontrado. Mesmo prazo, poderão ser requeridos 

esclarecimentos ou solicitados ajustes às delimitações de questões de 

direito relevantes, sob pena de se tornar estável a presente decisão (§1º, 

art. 357, CPC). Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Alta Floresta, 29 

de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002183-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. Q. D. C. (ADVOGADO(A))

R. R. D. O. (EXEQUENTE)

L. C. D. O. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. V. N. (ADVOGADO(A))

G. A. V. N. (ADVOGADO(A))

A. C. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para que manifeste nesta ação, 

no prazo de 05(cinco) dias, haja vista a informação de pagamento do 

débito descrito na exordial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001966-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI APARECIDO ZAIDEN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

autora e requerida, na pessoa dos seus Procuradores, para manifestarem 

em quinze (15) dias (art. 477, § 1º), acerca do laudo pericial aportado 

nesta ação, nos termos da decisão proferida ao Id 10647579.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000588-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RAMOS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da decisão ID 13985583. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Online”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, ser juntado nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000783-78.2017.8.11.0007

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 12 de 768



Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

MARIA BETANHA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para que tome conhecimento do 

teor do ofício juntado ao Id 14761209, bem como para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste nesta ação requerendo o que de direito, haja 

vista o trânsito em julgado da sentença.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001639-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL JACKSON DE LIMA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001639-08.2018.8.11.0007. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MICHAEL JACKSON DE 

LIMA SANTOS Vistos. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com 

pedido Liminar ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face 

de Michael Jackson, nos termos do Decreto-lei nº 911/69 com redação da 

Lei nº 10.931/2004. Recebida a inicial, este juízo deferiu o pedido de busca 

e apreensão do veículo MILLE FIRE FLEX WAY ECONOMY (CELEBR2.) 1.0 

8VC A/G 4P, ano 2012/2012. Após executada a liminar, foi concedido ao 

devedor o prazo de 05 (cinco) dias para pagar a dívida pendente que, 

segundo os valores atualizados, apresentados pelo credor, perfaz a 

quantia de R$ 13.976,26. Ademais, para efeito de pronto pagamento da 

dívida, houve a FIXAÇÃO dos honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da dívida apontada. Na sequência, o Sr. Oficial de Justiça atestou 

que a liminar foi devidamente cumprida, conforme se vê junto à certidão 

sob o Id n. 13957059 - Pág. 1. Citado, o demandado purgou a mora 

mediante o pagamento da dívida apontada na inicial e requereu a 

restituição do bem. Ainda, pugnou pela concessão do benefício da justiça 

gratuita, vez que não possui condições de pagar os honorários 

sucumbenciais. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, INDEFIRO o benefício da justiça 

gratuita pleiteada pelo requerido, vez que não comprovou a 

hipossuficiência arguida, seja por meio de declaração de imposto de renda 

(2017) holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente. Pois bem. Conheço diretamente do pedido e passo a 

proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil (NCPC), não havendo necessidade de 

dilação probatória. Havendo o réu efetuado o depósito do valor apontado 

na inicial para a purgação da mora, reconheceu a procedência do pedido, 

o que implica em extinção do processo com resolução do mérito, a teor do 

disposto no inciso I do artigo 487 do atual Código de Processo Civil. 

Imperioso destacar que a purgação da mora respeitou o determinado no 

despacho inicial, uma vez que o réu requereu a purgação da mora, 

“pagando a integralidade das prestações vencidas e vincendas, segundo 

os valores apresentados pelo credor na inicial”. Neste sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA 

MORA – SOMENTE PARCELAS VENCIDAS – DISSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CPC – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOConforme expresso na Lei nº 

10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem 

financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida 

pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial da ação de busca e 

apreensão.O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) 

determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária".(TJ-MT-Ap 32817/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR COM RESSALVAS. 

INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. 

DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS DEVIDAS SOMENTE AO FINAL 

DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. "As custas processuais e a verba honorária não incidem 

no cálculo para purgar a mora, sendo devidas apenas ao final da demanda 

(TJ-SC - AI: 20150750390 São Miguel do Oeste 2015.075039-0, Relator: 

Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 21/03/2016, Câmara 

Especial Regional de Chapecó) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO –– PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ 

NO JULGAMENTO DO RESP Nº. 1.418.593/MS PELO PROCEDIMENTO DOS 

RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C, DO CPC) - RECURSO PROVIDO. A 

purgação da mora e a restituição do bem ao devedor, ora Agravado, 

dependem do pagamento integral da dívida, compreendendo os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na peça exordial, no prazo de 

05 (cinco) dias após a execução da medida liminar. Orientação firmada 

pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (art. 543-C 

do CPC). (TJ-MT-AI 152627/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015). Ante o exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINO a imediata 

RESTITUIÇÃO do bem apreendido para o demandado, consequentemente, 

REVOGO a liminar proferida nos autos. Outrossim, autorizo as alterações 

necessárias junto ao DETRAN. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do 

autor, no valor de 10% do valor da causa. Após, o trânsito em julgado 

desta sentença, expeça-se alvará do valor depositado nos autos ao autor, 

o qual deverá ser intimado para indicar seus dados bancários, em 

observância ao provimento art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio 

de 2018, do CNJ. Na sequência, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Alta Floresta, MT, 09 de julho de 2018. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000310-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE WALTER SANDMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000310-58.2018.8.11.0007 Termo de Audiência em 

anexo. Alta Floresta, MT, 29 de agosto de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143360 Nr: 4809-73.2016.811.0007

 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 C N H Industrial Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Miosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, Teresa 

Celina de Arruda Alvim - OAB:PR 22.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, o qual foi deferido 

à fl. 106, tendo restado infrutífera a intimação postal do requerido (fl. 

107v.).

Dessa forma, foi noticiado o falecimento do ora executado (fls. 70 e 109), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 13 de 768



e por este fato requereu-se a suspensão processual.

1) Dessa forma, com fulcro no artigo 313, inciso I e §2º, inciso I determino 

a suspensão processual pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

2) Ainda, nos moldes do art. 313, § 2°, inciso I, determino a intimação do 

requerente para que no prazo acima estipulado, se manifeste indicando o 

respectivo representante do espólio, o sucessor ou, se for o caso, os 

herdeiros para habilitação e ingresso no polo passivo do feito, sendo que 

seu silêncio importará na extinção do feito.

 3) Com o aporte das informações referidas no “item 2” CITE-SE o(s) 

requerido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, e, nos termos do artigo 

513, §2º, efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (fl.172), acrescido de custas, se 

houver.

4) Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação.

5) Transcorrido o prazo de que trata o “item 2” in albis, voltem-me 

conclusos.

6) Cumprido o ato citatório e certificado o prazo de manifestação, intime-se 

a parte exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129023 Nr: 4605-63.2015.811.0007

 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: Raimundo José dos Santos Araújo, Francisca Neta da 

Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raymon da Silva Araújo

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 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, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para 

o fim de decretar a interdição de Raymon da Silva Araújo, declarando-o 

parcialmente incapaz de exercer os atos da vida civil, tão somente quanto 

aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, o 

que faço com fulcro nos artigos 4º, inciso III e 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil e nos artigos 84, § 1º e 85 da Lei nº 13.146/2015. Nomeio 

como curadora definitiva do interditado, sua genitora Francisca Neta da 

Silva Araújo, o que faço com lastro nos artigos 747, II do CPC e 1.775 - A 

do CC, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, dispensada a 

prestação de contas.Por fim, EXTINGO o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC. Transitada em julgado a sentença:1 – 

Intime-se a curadora para prestar o compromisso legal, em 5 dias (art. 

759, CPC).2 – Encaminhe-se ofício ao Serviço de Registro Civil de Pessoas 

Naturais para que inscreva a presente sentença no registro civil (§3º, 755 

do CPC, §9º, III, do CC).3 – A promoção do necessário para a publicação 

desta sentença na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal que 

está vinculado este Juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 

vez; e no órgão oficial, por 3 vezes, com intervalo de 10 dias (§3º, 755, 

CPC).4 – Conste no edital os nomes da interditada e da curadora, a causa 

da interdição (doença mental - traumatismo cerebral difuso) e os limites da 

curatela.Sem custas e honorários. Cumpridas todas as determinações 

desta sentença, arquive-se.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 29 de agosto de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130840 Nr: 5604-16.2015.811.0007

 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: Raquel Maria lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ely Nicolau Lopes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 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: Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 755 do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do 

mérito, para decretar a interdição de Ely Nicolau Lopes, nomeando-lhe 

como curadora sua filha, Raquel Maria Lopes dos Santos.Oficie-se ao 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder a inscrição da 

interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 6.015/73.Outrossim, seja 

publicada a presente sentença, nos termos do §3º do artigo 755 do atual 

Código de Processo Civil.Isento de custas e despesas processuais, sendo 

incabível a condenação em verba honorária.Após o trânsito em julgado e, 

providenciada a devida inscrição no registro civil, arquivem-se os 

autos.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se 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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 29 de agosto de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003379-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA KELLY LEANDRO SOUZA SOARES (ADVOGADO(A))

ARISTOTELES RONDON GOMES PEREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDO PERCILIANO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO MONAI MONTESSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003379-35.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GERALDO PERCILIANO NETO 

REQUERIDO: LUCIANO MONAI MONTESSI Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que a lide envolve contratação de pedreiro 

(pessoa física) para construção de residência, tendo o autor atuado 

diretamente na obra, consoante demonstra o contrato de ID nº. 11048930 

– Pág. 3 e seguintes. O artigo 652, inciso III, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, encerra disposição no sentido de que compete às Varas da 

Justiça do Trabalho conciliar e julgar “os dissídios resultantes de contratos 

de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice”. Ainda, a 

partir da Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 114 da 

Constituição Federal, resta claro que é da Justiça do Trabalho a 

competência para conciliação e o julgamento de todas as questões 

decorrentes da relação de trabalho e não somente as decorrentes da 

relação de emprego. Nessa senda, eis os entendimentos jurisprudenciais 

que colaciono: RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. CONTRATO 

DE EMPREITADA. DEMANDADO QUE ATUOU DE FORMA DIRETA E 

PESSOAL NA REALIZAÇÃO DA OBRA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 18 DAS TURMAS 

RECURSAIS E DO ART. 652, INCISO III, DA CLT.SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

CONFIRMADA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007616030, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Redator: , 

Julgado em 18/05/2018). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA 

DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPREITADA. DECLARAÇÃO COM 

INDICAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS PELA RÉ. ATIVIDADE EXERCIDA 

PESSOALMENTE PELO CONTRATADO, OPERÁRIO OU ARTÍFICE. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 

114, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 652, “A”, III, CLT E 

SÚMULA 18 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. CASO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ARTIGO 51 DA 

LEI Nº 9.099/95. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O 

RECURSO. (Recurso Cível Nº 71007560543, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher. Julgado em 27/04/2018). 

Constatada a incompetência deste juízo para julgamento do feito, a 

extinção da ação é à medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 51, 

inciso II, da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto nos artigos 54 e 

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, 23 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003426-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003426-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA JACOB MARRAFAO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. I – Preliminares 

a) Ilegitimidade ativa A ré alega a ilegitimidade ativa da autora para a 

demanda, sob o argumento de que pleiteia reparação por dano moral em 

decorrência do extravio de bagagem de seu esposo. Entretanto, 

analisando detidamente o feito vale observar que o casal viajava em lua de 

mel e seguiria rumo aos Estados Unidos, sendo que o extravio da 

bagagem do esposo da autora ensejou prejuízos à continuidade da viagem 

para ambos, uma vez que alega que a mala perdida continha, além dos 

pertences pessoais, os passaportes dos dois passageiros. Nesse passo, 

a requerente teria igualmente suportado os prejuízos advindos do extravio 

da bagagem, de modo que no anseio de fazer valer direito próprio (e não 

alheio), possui legitimidade para compor o polo ativo da lide. Afasto, 

portanto, a preliminar arguida. b) Inépcia da inicial – Ausência de pedido 

certo e determinado Ao contrario do que alega a requerida, analisando a 

exordial vislumbra-se a formulação expressa de reparação por dano moral 

pela autora, em consonância com o disposto nos artigos 322 e 324 do 

CPC, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. II – Mérito No mérito a 

autora alega que ela e seu esposo adquiriram passagens aéreas para o 

trecho Cuiabá/MT ao Rio de Janeiro/RJ, em voos distintos, porém ambos da 

companhia aérea requerida, para o dia 18/11/2017. Ainda, que no dia 

seguinte (19/11/2017) às 09h00min seguiriam juntos viagem de lua de mel 

para os Estados Unidos, pela empresa AVIANCA, sendo que no dia 

20/11/2017 viajariam de avião de Nova Iorque para Washington, bem como 

que em todas as paradas possuíram reservas de hotéis. Afirma que no 

voo de Cuiabá ao Rio de Janeiro a mala de seu esposo, que continha em 

seu interior, além de objetos pessoais, os passaportes de ambos, fora 

extraviada, sendo que a devolução ocorreu apenas no dia seguinte 

(19/11/2017). Em razão do extravio, o embarque para os Estados Unidos 

sofreu atraso de um dia, o que num efeito cascata prejudicou todo o 

itinerário da viagem, razão pela qual pugna pela reparação pelo prejuízo 

moral suportado. Por seu turno a ré confirma o extravio, porém defende a 

inexistência de ilícito, afirmando que a mala fora restituída no mesmo dia 

(18/11/2017), bem como que não há dano moral a ser indenizado. Na 

espécie, 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 fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, 

prestadora do serviço de transporte, por eventual dano causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Inobstante 

a alegação da requerida de que procedeu a restituição da mala no mesmo 

dia do extravio, é fato que não se desincumbiu do seu ônus, porquanto 

não apresentou qualquer documento hábil a comprovar sua tese. Por outro 

lado, a certidão de casamento de ID nº. 11099509 comprova que o Sr. 

João Paulo Barreto Tavares é esposo da autora. Ainda, o registro de 

irregularidade de bagagem de ID nº. 11099670 comprova que a bagagem 

do esposo da autora fora extraviada. Destarte, o convite encartado ao ID 

nº. 11099425 demonstra que as partes haviam se casado recentemente, 

corroborando a informação de que a viagem empreendida era em lua de 

mel. Do mesmo modo, os demais documentos que instruíram a exordial 

confirmam as alegações autorais quanto as reservas feitas no exterior, 

demonstrando todo prejuízo suportado em decorrência da alteração do 

voo, imperiosa em decorrência da conduta da ré (extravio de bagagem). 

Nessa senda, vislumbra-se que a autora se desincumbiu do ônus que lhe 

é atribuído pelo artigo 373, I, do CPC, enquanto a ré não atendeu a 

exigência do artigo 373, II, do referido diploma legal. Impende anotar que o 

contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, ao se 

responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos 

inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-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 do 

esposo da autora, analisado de forma conjunta com o cenário fático 

constatado nos autos, não constitui mero aborrecimento do cotidiano, e 

enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a 

reparação por dano moral. De outra banda, ainda que fosse o caso de a 

bagagem extraviada pertencer exclusivamente ao marido da autora (o que 

não condiz com os elementos constantes nos autos), mesmo assim se 

poderia cogitar a hipótese de a requerente ter sofrido juntamente com seu 

esposo danos de ordem extrapatrimonial, o que poderia, inclusive, ocorrer 

na modalidade conhecida como dano moral reflexo (ou em ricochete). Em 

se tratando de uma viagem em casal, especialmente em lua de mel, não há 

que se cogitar a hipótese de que a autora seguisse viagem 

desacompanhada de seu cônjuge. Tal cenário demonstra a falha 

incontestável na prestação dos serviços contratados e faz nascer o 

dever de indenizar (art. 186 do Código Civil). Nesse caso, a jurisprudência 

pátria sufraga o entendimento de que o dano moral decorrente do extravio 

temporário de bagagem se caracteriza in re ipsa, prescindindo de prova 

específica para a sua configuração. Nessa toada, eis o julgado que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 

CONEXÃODOMÉSTICA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE ATIVA 

AFASTADA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. 

QUANTUM MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. 

COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. É cediço que compete ao juiz deliberar sobre a necessidade de 

produção de determinada prova para a formação do seu convencimento, 

não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 330, I do CPC. Hipótese em que a prova oral 

pretendida não se revelava necessária ao deslinde do feito, sendo 

satisfatória a prova documental produzida. ILEGITIMIDADE ATIVA. Ainda 

que a bagagem tenha sido despachada exclusivamente em nome de 

Claudine Pugnes, não há óbice para que o autor busque a devida 

reparação pelo extravio de seus pertences que estavam no interior da 

mala extraviada. O requerente teria suportado os prejuízos advindos do 

extravio da bagagem, de modo que, no anseio de fazer valer direito 

próprio (e não alheio), possui legitimidade para compor o polo ativo da lide. 
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(...) DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM MANTIDO. O extravio 

temporário de bagagem causa relevante preocupação e intranquilidade 

para as pessoas lesadas, amoldando-se ao conceito dos danos morais in 

re ipsa, o que dispensa prova específica dos prejuízos sofridos. Ademais, 

é de ser mantido o montante indenizatório estabelecido em primeiro grau, 

que leva em consideração as peculiaridades do caso concreto e se afina 

com a jurisprudência deste colegiado em hipóteses paradigmáticas, 

inclusive, com os seus consectários legais (juros de mora desde a citação 

e correção monetária a partir do arbitramento). (...). (Apelação Cível Nº 

70064674625, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Redator: , Julgado em 

25/02/2016). Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado 

pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na 

esfera psíquica da parte autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 

passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as preliminares 

arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. 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, se nada for requerido em 15 dias, 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, 21 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEU ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE ALTAIR NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adilson (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002270-49.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EZEQUIEU ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ADILSON Vistos. Perscrutando os autos, observo que a 

parte requerente manifestou nos autos solicitando a exclusão de 

documentos acostados em duplicidade (ID num. 14684022). Contudo, 

verifico que o requerente não atendeu plenamente ao despacho de ID 

num. 14579441, no que se refere a juntar os documentos de maneira 

organizada, nos termos da Resolução n° 03/2018 TJ-MT/TP. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do 

Código de Processo Civil. Determino, desde já, a retirada da visibilidade 

dos documentos acostados nos IDs num: 13872970, 13872969, 13872968, 

13872967, 13872966, 13872965, 13872964, 13872963, 13872962, 

13872961, 13872960, 13872959, 13872958, 13872955, 13863352, 

13863300, 13863253, 13863190, 13863162, 13863133, 13863097, 

13863018, 13862991, 13862949, 13862544, 13862764, nos termos do § 4° 

acima mencionado. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-43.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

NAIR APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOTELHO PIMENTEL & CARVALHO LTDA - ME (REQUERIDO)

EDSON DANTAS RODRIGUES (REQUERIDO)

ALCENA NILSON RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO (REQUERIDO)

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

EDMARA DANTAS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010275-43.2015.8.11.0007 REQUERENTE: NAIR APARECIDA DE SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO, 

EDMARA DANTAS RODRIGUES, EDSON DANTAS RODRIGUES, BOTELHO 

PIMENTEL & CARVALHO LTDA - ME, ALCENA NILSON RODRIGUES - ME 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Primeiramente, consigno que no que se refere à 

responsabilidade solidária entre os Requeridos, sobreleva salientar que a 

solidariedade somente decorre de contrato ou imposição legal. No caso em 

comento, o instrumento particular encartado não estabeleceu 

responsabilidade solidária entre os requeridos, de modo que não se 

vislumbra a subsunção dos fatos narrados às hipóteses normativas 

descritas nos artigos 264 ou 942 do Código Civil, como indicado pela 

Requerente. Destarte, não restou comprovado, sequer declinado, o nexo 

de causalidade entre os supostos danos suportados pela parte autora e 

qualquer conduta comissiva ou omissiva dos demais requeridos. Vale 

anotar que o documento de ID nº. 1794208 demonstra que a autora firmou 

Proposta para Locação, Uso e Fruição de Loja Comercial com a empresa 

Botelho Pimentel e Carvalho LTDA e Jorge Américo Tavares Carvalho, no 

valor de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais) mais aluguel 

mensal de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), no Centro Comercial Alta 

Floresta, sala 42, cujo pacto, como mencionado, não previu 

responsabilidade com terceiros outros. Nessa senda, denota-se que 

Centro Comercial Alta Floresta autorizou a empresa Botelho Pimentel e 

Carvalho LTDA, representada pela sócia proprietária Edivan Souza Lima 

Carvalho a comercializar, bem como Jorge Américo Tavares Carvalho a 

intermediar as vendas e superveniência de locação. Assim, o contrato foi 

celebrado com a assinatura de pessoas que poderiam assumir 

compromissos em nome do Centro Comercial Alta Floresta. Portanto, não 

há falar-se em responsabilidade com os demais requeridos que não 

participaram da relação originária. Afasto a responsabilidade solidária dos 

requeridos Alcena Nilson Rodrigues ME, Edson Dantas Rodrigues e 

Edmara Dantas Rodrigues. Cinge-se da exordial que a autora requer 

indenização por dano moral e material diante do descumprimento das 

promessas constantes em contrato firmado com os requeridos. Consta da 

proposta que o objeto do contrato é uma unidade e loja no Centro 

Comercial de Alta Floresta, empreendimento a ser comercializado pela 

empresa Botelho Pimentel e Carvalho LTDA, com intermediação de venda 

de Jorge Américo Tavares Carvalho. A Proposta Para Locação Uso e 

Fruição encartada pela requerente ao ID nº. 1794208 demonstra que a 

contratação se deu aos 25/01/2012, o qual consigna que o contrato 

definitivo e o regimento interno integram o documento e são de pleno 

conhecimento do locatário. Assevera a autora que após a assinatura do 

referido documento verificou-se o descumprimento das obrigações 

assumidas, como a confecção do contrato definitivo, a divergência na 

cobrança do aluguel e condomínio, além do não cumprimento de 

promessas dos empreendedores, como a instalação de um cinema e 

realização de publicidade. Entretanto, vale observar que a presente 

demanda fora distribuída aos 02/03/2015, portanto, passado o prazo de 

prescrição estabelecido pelo Código Civil. Referido diploma legal é prevê o 

prazo de 3 (três) anos para a pretensão da reparação civil, consoante 

disposto no artigo 206, § 3.º, inciso V, o qual é contado a partir do evento 

danoso. Tendo a autora alegado a ocorrência de descumprimento 

contratual desde o início da contratação, ou seja, janeiro de 2012, 

imperiosa a prescrição. Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial 

que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. I - O prazo para pleitear reparação civil de fatos 

ocorrido s na vigência do Código Civil de 2002 é de três anos, conforme 

dispõe seu art. 206, § 3º, V. II - Transcorridos mais de três anos da data 

da ciência do fato, inegável que o prazo para o exercício da pretensão de 

reparação civil foi escoado. (TJ-MA - APL: 0435732015 MA 

0046912-48.2013.8.10.0001, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, 

Data de Julgamento: 11/02/2016, PRIMEIRA CÂMARACÍVEL, Data de 

Publicação: 18/02/2016). Desse modo, operou-se a prescrição trienal 
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prevista no art. 206, § 3.º V do Código Civil. Diante do exposto, declaro a 

ilegitimidade passiva dos requeridos Alcena Nilson Rodrigues ME, Edson 

Dantas Rodrigues e Edmara Dantas Rodrigues e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, II, do 

CPC, em decorrência da prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, 

do Código Civil. 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, 22 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010476-06.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ (ADVOGADO(A))

DAVID & PEREZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DE SOUZA KANNO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão juntada no ID nº 15037837, para que 

indique o endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 29 de agosto 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002793-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA INEZ VIDAL (REQUERENTE)

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001077-33.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA 

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. 12184588, 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: “Resta configurado o dano moral 

decorrente da arbitrariedade e abusividade com que a parte ré negou à 

parte Autora o fornecimento da benesse anunciada. Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Quanto ao valor a 

ser arbitrado, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de modo a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não se fixe indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Estando demonstrados 

os atos indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, a parte 

autora prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em se tratando de 

danos morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, firmou-se 

entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que este valor 

ficará sempre a cargo do prudente arbítrio do julgador. Por tais 

argumentos fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela 

ocorrência de propaganda enganosa”. 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 12767010, com fundamento no artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. Em 

tempo, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.206, § 2º do CPC, bem 

como de condenar a embargante em litigância de má-fé, requeridos pela 

parte autora, por não vislumbrar a hipótese narrada no texto legal. 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010504-37.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIERRA (EXEQUENTE)

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico que compulsando os presentes autos constatei 

que a guia juntada no ID – 13338288, pertence ao processo da 6ª Vara, nº 

3-25.1998.811.0007, Código 5213, do Sistema Apolo. Certifico ainda, que 

procedo a intimação do Advogado da parte requerida para juntar aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de pagamento da 

condenação, referente a este processo. Alta Floresta, 29 de agosto de 

2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002164-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE BEATRIZ NUNES BOARO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002164-87.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DIAGNOSTICA CLINICA 

MEDICA LTDA - ME REQUERIDO: TATIANE BEATRIZ NUNES BOARO 

Vistos. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Trata-se de ação de locupletamento ilícito proposta por 

DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA – ME em face TATIANE BEATRIZ 

NUNES BOARO, visando o pagamento do débito oriundo de uma cártula de 

cheque emitida aos 28/01/2017, no importe de R$ 367,50 (trezentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta centavos), proveniente da prestação de 

serviço médico e hospitalar. Citada e intimada a parte requerida, na 

pessoa de sua secretária Beatriz de Menezes Martins (ID nº. 14085059 e 

14085203), esta deixou de apresentar contestação bem como não 

compareceu a Sessão de Conciliação (ID nº. 14525820). Desse modo, 

forçoso faz-se reconhecer a revelia da demandada, nos termos do artigo 

20 da Lei nº. 9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Art. 344. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Via de 

consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, 
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conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da 

inércia da parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da 

ausência de contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a 

sua revelia. Assim, considerando as alegações apresentadas na inicial, 

munidas de documento comprobatório, bem como o silêncio da requerida e 

sua ausência em audiência de conciliação, tenho que é devido o 

pagamento da cártula de cheque objeto da presente ação, nos termos do 

artigo 61 da Lei nº 7.357/85 (Lei dos Cheques), devidamente atualizado. 

Ante o exposto, decreto a revelia da parte requerida, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, c.c artigo 61 da Lei nº. 7.357/85, condenando a 

parte ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 367,50 (trezentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros legais, de 

1% ao mês, estes devidos a partir da data da apresentação, ou seja, 

05/04/2017, (artigo 52, II, da Lei nº. 7.357/85) e correção monetária pelo 

INPC, desde a emissão da cártula, 28/01/2017, (STJ, REsp 1.556.834). 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Após o trânsito em julgado e se nada for requerido em 

15 dias, 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, 29 de agosto de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010824-53.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ITAMAR BRANDELERO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 14555637, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANA GLADES DE SOUSA QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor do despacho do ID – 14026159, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002548-84.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MIGUEL FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DA AMAZONIA SA, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, SERASA S/A. Vistos. Considerando o retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça, que em sede de Recurso Inominado determinou a 

reabertura da instrução processual, a fim de oportunizar a produção de 

provas pelas partes, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO 

para o dia 18 DE OUTUBRO DE 2018 às 15h00min. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

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

Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002548-84.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MIGUEL FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DA AMAZONIA SA, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, SERASA S/A. Vistos. Considerando o retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça, que em sede de Recurso Inominado determinou a 

reabertura da instrução processual, a fim de oportunizar a produção de 

provas pelas partes, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO 

para o dia 18 DE OUTUBRO DE 2018 às 15h00min. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

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

Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

RAFAEL MENEQUELLI (EXEQUENTE)

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, em cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção da ação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

FABIANE CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000267-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FABIANE CRISTINA PEREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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 alega a necessidade de 
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realização de perícia grafotécnica a fim de apurar a existência contratual. 

Vale anotar que a perícia grafotécnica tem o escopo de constatar a 

autenticidade da grafia de uma assinatura em determinado documento. 

Não cabe tal prova pericial com a finalidade de investigar a existência do 

contrato, conforme pretendido pela requerida, mas sim, sua legalidade, 

sendo certo que tal documento sequer fora encartado aos autos. 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. 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 teve o nome 

indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pela ré FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, 

em razão de dívida cuja origem desconhece, no importe total de R$ 

1.990,17 (mil novecentos e noventa reais e dezessete centavos). 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 e 

sequer esclareceu qual o objeto da contratação. Ainda, afirma que 

referido título lhe fora cedido pela Caixa Econômica Federal. 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 desincumbido 

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 disponibilizado ao consumidor, que 

permite a contratação de serviços de telefonia por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Entretanto, no presente caso não há que se falar em dano 

moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não existisse, a parte 

autora não receberia qualquer crédito, porque existem outras 

negativações em seu nome. O documento de ID nº. 12103233 demonstra a 

existência de outras três inscrições em nome da autora de modo que, 

ainda que posteriores à anotação que deu ensejo a presente demanda, 

são anteriores ao ajuizamento da ação. Impende anotar que efetuada 

busca com o uso do CPF da parte autora junto ao sistema PJE não fora 

constatada a existência de outras ações visando à declaração de 

ilegitimidade dos apontamentos encontrados, presumindo-se, portanto, 

legítimas. A situação dos autos desnatura o dano moral in re ipsa. Isso 

porque o dano moral assim rotulado é o presumido e, portanto, não carece 

de comprovação por decorrer de uma situação objetiva, no caso, a 

inscrição desabonadora. O dano moral presumido, decorrente da inscrição 

desabonadora, advém da ofensa à reputação de bom pagador. Na 

hipótese em que a parte ostenta vários registros como mau pagador, a 

manutenção de registro não tem o condão de provocar automaticamente 

ofensa à moral. Em outras palavras, a presunção de ofensa à honra não 

se aplica a casos como o dos autos, quando a parte não provou que teve 

sua reputação maculada ante a anotação exarada pela ré, porquanto 

possui outros apontamentos demonstrando ser mal pagador. Sobre o 

assunto, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) MANTIDO JUNTO AO BACEN. DANO 

MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE FRENTE À EXISTÊNCIA DE 

DIVERSAS ANOTAÇÕES DESABONADORAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

QUANTO À OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE CRÉDITO OU DE SUA 

MOTIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. (...) 3. Só se presume o dano moral 

daquele que tem o nome indevidamente inserido nos cadastros de 

proteção do crédito em razão da mácula à imagem de bom pagador. Em se 

tratando de pessoa que ostenta diversas anotações prévias e 

posteriores, ainda que não concomitantes à inquinada de ilegal, inviável 

presumir a dano em razão da inexistência do pressuposto reputação de 

bom pagador. Situação em que o dano deve ser comprovado, não 

pairando a presunção. Caso dos autos em que a Apelante acumulava 

várias anotações desabonadoras anteriores e posteriores à anotação 

impugnada. 4. Superada a presunção de veracidade da alegação, é ônus 

da parte Autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito. 

Encargo do qual não se desincumbiu a Autora/Apelante. 5. A inversão do 

ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a 

parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do 

seu direito, já que tal medida refere-se apenas à capacidade de produzir a 

prova. Caso em que a Autora/Apelante alegou sem comprovar a 

ocorrência de negativa de crédito e que esta teria ocorrido em razão do 

registro junto ao SCR.. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70075630962, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 

27/03/2018). Desse modo, improcedente o dano moral. 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$ 1.990,17 (mil novecentos e noventa reais e dezessete centavos), 

objeto da inscrição em cadastro de inadimplente. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o dano moral, 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, 

29 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MAGNO CAMOLEZZI (REQUERENTE)

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR (ADVOGADO(A))

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001106-49.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALEXANDRE MAGNO 

CAMOLEZZI REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, ELECTROLUX DO 

BRASIL S/A, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A Vistos. 

INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo 

cálculo atualizado do débito exequendo. Após, venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BARANOSKI PIOVESAN (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001252-90.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALINE BARANOSKI PIOVESAN 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos denoto que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

designada, consoante termo juntado no ID nº 13639714. Dispõe o artigo 51 

da Lei nº 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I-Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Registre-se que ao autor faltoso é imposto o 

dever de pagar as custas do processo, nos termos do artigo 949, II, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, podendo ser isento do pagamento das custas 

processuais somente se restar provado que a ausência decorreu de 

força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se 

que, no caso em tela a parte autora justificou a ausência na audiência, em 

razão da falta de transporte público naquele dia, motivo pelo qual, ficou 

impossibilitada de comparecer ao ato. No entanto, em análise dos autos, 

mormente o comprovante de endereço juntado ao ID nº 12965661, e ainda, 

em pesquisa realizada nesta data à rede mundial de computadores, 

verifica-se que a parte autora reside no Setor GS, localizado próximo ao 

centro da cidade, não sendo necessário o uso de transporte público para 

chegar às dependências deste Fórum, razão pela qual, não merece 

acolhida a justificativa apresentada. Desta feita, deve ser condenada ao 

pagamento das custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do disposto no 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, em face do disposto no artigo 51, § 

2º da Lei nº 9.099/95 e no artigo 949, II, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo com a 

CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas processuais. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002943-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

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: 

1002943-42.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A Vistos. Consigno que a declaração de 

residência subscrita por parte que não é a titular do comprovante em 

comento (ID num. 14873340), não é suficiente para fins de comprovação 

de endereço. Assim, 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, 

29 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010919-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMBOROWSKI E DOMBOROWSKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010919-49.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DOMBOROWSKI E 

DOMBOROWSKI LTDA - ME EXECUTADO: COGELTA-CONSTRUCOES 

GERAIS LTDA Vistos. INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente de 

pesquisa ao Sistema INFOJUD, uma vez que, por ser uma medida que visa 

o fornecimento de dados e declarações sigilosas do contribuinte, deve ser 

adotada como medida excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso 

a caso. De fato, deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a 

premente necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o 

interesse público que envolve a questão e, em especial, a demonstração 

de que a parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas 

as providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, a diligência 

pretendida pelo credor não coaduna com os critérios norteadores dos 

Juizados Especiais, sobretudo com os princípios da celeridade e da 

simplicidade. Por fim, defiro o pedido de restrição judicial de veículos 

registrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, o que já 

foi feito em gabinete, sendo que na consulta foram encontrados diversos 

veículos registrados em nome da requerida. No entanto, verifica-se que os 

veículos encontrados possuem inúmeras restrições judiciais já existentes, 

inclusive oriundas de créditos trabalhistas, tendo preferência na ordem de 

execução, consoante extrato anexo. Assim, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar nos autos, em dez dias, informando se possui interesse 

na efetivação da restrição e penhora dos veículos encontrados. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010958-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

MARCOS FABIO JOANUCCI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010958-46.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCOS FABIO JOANUCCI 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração movido por Banco do Brasil contra a sentença de ID nº. 

14021959, alegando a incidência de contradição. É o necessário. DECIDO. 

Alega a parte embargante que a sentença objurgada determinou o 

levantamento do valor integral depositado em favor do exequente, apesar 

da impugnação ao cumprimento de sentença mencionar que o depósito se 

dava tão somente a fim de garantir o Juízo, bem como que, naquela 

ocasião, foram apresentados novos cálculos pela instituição financeira, 

tendo o credor manifestado anuência e pleiteado a extinção do feito, 

consoante petitório de ID nº. 13386330. Com efeito, cinge-se que o 

decisório guerreado esta eivado de irregularidade, porquanto não 

determinou a devolução do valor remanescente ao embargante, já que o 

credor concordou expressamente com o cálculo apresentado pelo 

devedor. Ante o exposto, com fulcro no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos para sanar a 

contradição apontada e determinar a expedição de alvará em favor do 

Banco do Brasil no importe de R$ 1.510,21 (mil quinhentos e dez reais e 

vinte e um centavos), devidamente corrigido. No mais, mantenho a 

sentença inalterada, devendo ser expedido alvará em favor do credor a 

fim de liberação do valor apresentado pelo devedor nos embargos à 

execução, devidamente corrigido. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, expeçam-se os alvarás de liberação de valores e, 

na sequência, 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 agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

MAICON GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001336-91.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MAICON GONCALVES DOS 

SANTOS 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 vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) 

Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova Embora a ré defenda de 

forma preliminar de inaplicabilidade da inversão do ônus da prova no caso 

em comento, ante a ausência de verossimilhança das alegações exordiais, 

é certo que a matéria não compõe o rol do artigo 337 do CPC, não sendo o 

momento para análise da aplicação ou não do referido instituto. b) 

Pressuposto processual – competência Aduz a ré que o autor não 

comprovou nos autos seu domicílio nesta comarca, o que contraria o 

disposto no artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 e 485, IV, do CPC. Entretanto, 

apesar de a fatura de energia de ID nº. 13071557 não estar em nome do 

autor, este apresentou ainda contrato de locação do aludido imóvel, 

demonstrando que reside em Alta Floresta/MT. Consigno que inexiste 

norma legal exigindo que o comprovante de residência seja 

especificamente em nome da parte, o que demonstra formalismo 

excessivo e fere o direito ao acesso a justiça. Ademais, a ré não 

corroborou sua alegação com qualquer prova tampouco apresentou 

qualquer motivo que leve a acreditar que o autor não reside no endereço 

por ele apontado. Desse modo, afasto a preliminar arguida. c) Inépcia da 

inicial – ausência de documento indispensável A ré pretende a intimação 

da autora para que traga aos autos o comprovante original da inscrição 

em cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito (319, VI; 330, I e 485, I todos 

CPC). Ocorre que o documento de ID nº. 13071581 corresponde a 

consulta de balcão efetuada na CDL Alta Floresta/MT, não prosperando a 

alegação da requerida. 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, razão 

pela qual afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma o autor 

que é cliente da requerida na modalidade pré pago com o nº (66) 

99605-0378, contudo, teve o nove indevidamente lançado em cadastro de 

inadimplente por dívida no total de R$ 100,03 (cem reais e três centavos) 

correspondente faturas atinentes aos meses de maio e junho de 2017, 

pertencentes ao contrato nº 0301227571, atrelado ao número (66) 

99688-2054, não contratado por ele. Pretende a reparação por dano moral 

na forma de repetição de indébito, 30% do valor da condenação a título de 

dano material decorrente da contratação de advogado, além de 

indenização por dano moral. Por seu turno a ré alega que o autor habilitou 

a linha telefônica (66) 99688-2054 e constatada a inadimplência fora 

procedida a anotação junto ao órgão restritivo de crédito, instruindo a 

contestação com tela sistêmica e um contrato a fim de comprovar o 

alegado. Primeiramente, 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.). Nessa senda, verifica-se que a ré não 

comprovou a existência e legalidade da dívida objeto de inscrição do nome 

do autor em rol de inadimplentes, razão pela qual conclui-se ser indevida. 

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 hábil a 

comprovar a 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”. Contudo, consoante demonstra o 

documento de ID nº. 13071581 não há que se falar em aplicabilidade da 

aludida súmula, porquanto constatada a inexistência de outras inscrições. 

Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 
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7.000,00 (sete mil reais). Por outro lado, no que atine a pretensa repetição 

de indébito, vale observar que o artigo 42, parágrafo único do CPC prevê: 

Art. 42. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. (Destaquei). Desse modo, não há que se falar em 

repetição de indébito uma vez que o autor não desembolsou qualquer 

valor em espécie, tratando-se apenas de cobrança indevida sem o efetivo 

pagamento. Também não prospera a reparação por dano material em 

decorrência da contratação de advogado, porquanto nos termos do artigo 

9º da Lei nº. 9.099/95, em demandas de até vinte salários mínimos a 

assistência é facultativa a parte, sendo certo que o valor dado a presente 

causa não extrapola tal montante. Destarte, 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, 

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$ 100,03 (cem reais e três centavos), objeto da 

inscrição o nome do autor em cadastro de inadimplente (ID nº. 13071581); 

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 (04/09/2017), nos moldes do art. 398 do 

CC. Via de consequência JULGO IMPROCEDENTE o dano material, a 

repetição de indébito e os pedidos contrapostos, 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 agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEANDRO PIRES (REQUERENTE)

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000452-62.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO LEANDRO PIRES 

REQUERIDO: OI 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 teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré, em razão de dívida cuja origem desconhece, no 

importe de R$ 625,28 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e oito 

centavos), correspondente ao contrato número 505247313, cuja inscrição 

ocorreu aos 03/03/2017. 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. Impende anotar 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.). 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, inclusive já aplicada em decisão de ID 

nº. 11901906. 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. 
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§ 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 

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$ 

6.000,00 (seis mil reais). Via de consequência, indefiro o pedido 

contraposto formulado pela ré pretendendo a condenação do autor ao 

pagamento do valor da inscrição porquanto não comprovada a legalidade 

da cobrança. 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 625,28 (seiscentos e vinte e cinco 

reais e vinte e oito centavos), correspondente ao contrato número 

505247313, objeto da negativação em comento; b) CONDENAR a ré a 

pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso (03/03/2017), nos moldes do art. 398 do CC. 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 9.099/95. Transitado em 

julgado e se nada for requerido em 15 dias, 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 agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CABRERA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002228-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: JOSE ROBERTO CABRERA Vistos. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que o requerido 

devidamente citado deixou de comparecer em audiência de conciliação, o 

que enseja, em tese, na decretação e sua revelia. Consigno que a revelia 

induz presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial 

(art. 344, CPC), mas não implica necessariamente a procedência do 

pedido. Contudo, cinge-se da exordial que a cobrança se consubstancia 

em cheque prescrito, de modo que a comprovação da origem do débito se 

revela indispensável. Com efeito, ultrapassados os prazos para execução 

e locupletamento ilícito, ao portador do cheque ainda cabe a pretensão à 

cobrança do crédito, servindo a cártula como início de prova da dívida. 

Todavia, nesse caso, encerrado o efeito cambial do título, necessária é a 

demonstração da causa subjacente que gerou sua emissão. Conforme o 

art. 62 da Lei nº. 7.357/85: Art. 62 Salvo prova de novação, a emissão ou 

a transferência do cheque não exclui a ação fundada na relação causal, 

feita a prova do não-pagamento. Desse modo, visando evitar eventual 

alegação de cerceamento de defesa ou nulidade processual, e em 

atenção ao que prevê o artigo 9º do CPC, intime-se a parte autora para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. 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 agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

MARCOLINO FRANCISCO DA ASSUNCAO NETO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000999-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOLINO FRANCISCO DA 

ASSUNCAO NETO 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. 14366411, 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 14489100, 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, 28 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

ELISSANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000285-45.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELISSANDRA APARECIDA 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 – 

Preliminar de Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova Embora a ré 

defenda de forma preliminar de inaplicabilidade da inversão do ônus da 

prova no caso em comento, ante a ausência de verossimilhança das 

alegações exordiais, é certo que a matéria não compõe o rol do artigo 337 

do CPC, não sendo o momento para análise da aplicação ou não do 

referido instituto. II – Mérito No mérito, afirma a autora que teve o nome 

indevidamente lançado pela ré em cadastro de inadimplente, porquanto 

nega a existência de relação jurídica entre elas. Por seu turno a ré alega 

que a autora habilitou a linha telefônica nº. (66) 9714-5923, 

correspondente ao contrato nº. 0249995337, e constatada a inadimplência 

dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, fora procedida à 

anotação junto ao órgão restritivo de crédito, instruindo a contestação com 

tela sistêmica a fim de comprovar o alegado. Primeiramente, 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 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.). Consigno que 

embora a autora alegue na exordial que jamais manteve relação jurídica 

com a requerida, afirmou em audiência de conciliação que já fora cliente 

da ré, e apesar de contraditório, tal fato, por si só, não tem o condão de 

comprovar a legalidade da dívida objeto da negativação do nome da 

autora. Nessa senda, verifica-se que a ré não comprovou a existência e 

legalidade das dívidas objeto de inscrição do nome da autora em rol de 

inadimplentes, razão pela qual conclui-se ser indevida. 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 hábil a comprovar a 

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. Entretanto, no presente caso não há que se falar em dano 

moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não existisse, a parte 

autora não receberia qualquer crédito, porque existem outras 

negativações em seu nome, inclusive uma preexistente à discutida na lide. 

Vale anotar que a inscrição que deu ensejo ao feito fora incluída em 

11/03/2016. Em que pese o documento juntado no ID n.º 11868827 indicar 

a existência de outra anotação em nome da autora, aparentemente 

anterior aquela objeto da demanda, frisa-se que o documento apresentado 

indica no campo “data” o tempo de vencimento do débito, e não a inclusão 

em rol de inadimplentes, não podendo se afirmar de forma exime de dúvida 

que a outra inscrição é posterior a discuta no feito. Não bastasse isso, foi 

realizado em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta 

– MT, restando comprovada a existência de outras DUAS negativações 

preexistentes à inscrição discutida na lide, bem como outras DUAS 

posteriores, conforme extrato que antecede a sentença. In casu, aplica-se 

a Súmula nº 385 do STJ, que 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 
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cancelamento”. Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF da 

demandante junto ao sistema PJE não constatou-se a existência de outra 

ação visando a declaração de ilegitimidade dos apontamentos anteriores, 

presumindo-se, portanto, válidos. Diante de tal prova, forçoso concluir que 

a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. 

Corroborando o entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) 

Ainda que configurada como indevida a inscrição do nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito, não caracterizado o dano moral, no caso 

concreto, em razão da existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da 

súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). No 

caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu 

nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais. Desse modo, tenho que a parte autora 

merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé. 

Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão contra texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o 

que é equivalente a litigar contra norma jurídica, conduta contrária à 

probidade processual e que autoriza o reconhecimento da litigância de 

má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. Consigno que a condenação em litigância 

de má-fé do autor, pleiteada pela ré, se consubstancia no argumento de 

que o requerente conhece o contrato objeto da negativação, contudo, tal 

fato não restou comprovado porquanto julgo improcedente o pedido 

contraposto. Destarte, não comprovada a legitimidade da dívida também 

julgo improcedente o pedido contraposto para pagamento do valor da 

inscrição. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida 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$ 106,0 

(cento e seis reais e um centavo), correspondente ao contrato número 

0249995337. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o dano moral e o pedido 

contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em decorrência do 

reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do 

CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9,9% e de 

indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, corrigidos à época 

do pagamento, bem como CONDENO a autora ao pagamento das custas 

do processo e dos honorários do advogado que fixo no montante de 15% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 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, 

28 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001164-23.2016.8.11.0007 REQUERENTE: OSVALDO DA SILVA JUNIOR 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

com caráter infringente movido por CLARO S.A. contra a sentença de ID 

nº. 11892893, alegando a incidência de omissão. É o necessário. DECIDO. 

Alega a parte embargante que a sentença objurgada não analisou a tese 

levantada em sede de contestação acerca da aplicabilidade da Súmula 

385 do STJ ao caso em comento, em decorrência da existência de 

inscrição anterior àquela objeto da demanda em nome do autor. Com 

efeito, cinge-se que o decisório guerreado de fato deixou de analisar tal 

apontamento feito pela parte demandada. Entretanto, vale observar que 

requerida baseia sua teoria em documento por ela apresentado, o qual 

fora inserido de forma parcial no bojo de sua contestação (ID nº. 

11068815 – Pag. 13), não tendo sido anexado em pdf de forma integral e 

individualizada. Não restou declinado o órgão emissor responsável, 

tampouco, se as informações apresentadas são de uso exclusivo a 

determinadas pessoas, sendo vedada sua divulgação ao público. Vale 

frisar que a fim de apurar a procedência da tese levantada pela 

embargante, nesta data fora realizada consulta em gabinete tendo sido 

constatada a inexistência qualquer inscrição em nome do autor. Desse 

modo, tenho que a embargante não comprovou sua alegação, de modo 

que não vislumbro a preexistência de anotação hábil a ensejar a aplicação 

da Súmula 385 do STJ, e afastar a incidência do dano moral, conforme 

condenação em sentença. Ante o exposto, com fulcro no artigo 48 da Lei 

nº 9.099/95, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos para sanar omissão apontada e afastar a aplicabilidade da 

Súmula 385 do STJ ao caso concreto, mantendo a sentença guerreada em 

seus termos. 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 agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 (REQUERENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR DELA JUSTINA (ADVOGADO(A))

LUCIANA FERNANDA GRANDER WEBERICH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000412-17.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA MASLAWSKI 

97023752153 REQUERIDO: LUCIANA FERNANDA GRANDER WEBERICH 

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, 

28 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000032-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JORGE BOUERE DAHER (ADVOGADO(A))

BETANIA DAS GRACAS MENDES (ADVOGADO(A))

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000032-91.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ RODRIGUES JUNIOR 

EXECUTADO: JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS 
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MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME, EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - 

ME Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cinge dos autos que a parte devedora efetuou o pagamento 

integral do débito, tendo o exequente pugnado pela extinção da ação, 

consoante se depreende do petitório de ID nº. 14265506. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. 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 o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003519-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY (ADVOGADO(A))

KAUE MELLI ARISI (ADVOGADO(A))

VALDEMAR YOSHIO YOKOYAMA (REQUERENTE)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003519-69.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VALDEMAR YOSHIO 

YOKOYAMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO S.A, alegando 

omissão havida na sentença de ID nº. 12672298. É o necessário. DECIDO. 

Afirma a embargante que a sentença fora omissa porquanto deixou de 

considerar o valor pactuado entre o autor e outra parte como parâmetro 

para fixação de dano moral a ela (embargante) aplicado. Na lição de 

Nelson Nery Junior “A omissão que enseja complemento por meio em EDcl 

é a que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver se 

pronunciado, quer porque a parte expressamente a requereu, quer porque 

a matéria era de ordem pública e o juiz tinha que decidi-la ex officio”. (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. 2.280). No caso vertente vê-se que a 

irresignação da embargante dá-se quanto ao montante fixado a título de 

dano moral. Consigno que o fato de o autor ter entabulado acordo com 

uma das rés não vincula a sentença ao estabelecimento de montante 

idêntico ou análogo ao acordado. Deve se lembrar que o acordo é 

liberalidade das partes e demonstra o interesse na solução rápida do 

litígio, hipótese em que ambas as partes cedem parte de seus direitos em 

prol de um beneficio maior, característica não apresentada pela 

embargante, que sequer ofertou proposta ao autor em sessão de 

conciliação. Tendo a Energisa resistido a pretensão do autor até a decisão 

final estatal, não merece ser beneficiada com a condenação em valor 

próximo àquele que outra parte se dispôs a pagar voluntariamente, antes 

mesmo da realização de conciliação, sob pena de se desestimular a 

realização de acordos em sede de Juizado Especial. Desta feita, não 

vislumbrando a irregularidade apontada pela embargante, tenho que a 

sentença merece ser mantida. Nesse sentido, eis os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por 

missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou 

corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do 

julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, 

simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, 

segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. 

(TJMT. ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO 

NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E 

REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS 

REJEITADOS.A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o 

acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos 

quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. (TJMT. ED 25920/2018, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 

18/07/2018). 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 12843010, com fundamento no artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. Em 

tempo, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.206, § 2º do CPC, 

requerida pela parte autora, por não vislumbrar a hipótese narrada no 

texto legal. 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 agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000720-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDREIA SANT ANA GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte exequente, para manifestar nos 

autos, em dez dias, indicando bens da parte executada passíveis de 

penhora, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANE KELLY FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001409-63.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NAIANE KELLY FERREIRA 

DOS ANJOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade 

de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do Código de Processo 

Civil. I – Preliminares a) Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova 

Embora a ré defenda de forma preliminar de inaplicabilidade da inversão do 

ônus da prova no caso em comento, ante a ausência de verossimilhança 

das alegações exordiais, é certo que a matéria não compõe o rol do artigo 

337 do CPC, não sendo o momento para análise da aplicação ou não do 

referido instituto. b) Inépcia da inicial – ausência de documento 

indispensável A ré pretende a intimação da autora para que traga aos 

autos o comprovante original da inscrição em cadastro de inadimplente 

emitida pelo órgão oficial, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito (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 
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prestação jurisdicional pretendida. Consoante alhures mencionado, 

ressalta-se 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 o que se pugna, 

mormente em razão do fato de a parte autora 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, razão pela qual afasto a preliminar arguida. II – Mérito No 

mérito, afirma a autora que contratou um plano mensal com a ré no valor 

fixo de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos), contudo, 

passado certo tempo, passou a receber cobranças de valores acima do 

pactuado, razão pela qual solicitou o cancelamento do serviço. Entretanto, 

teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente, em razão 

de duas dívidas, sendo uma no importe de R$ 88,61 (oitenta e oito reais e 

sessenta e um centavos), vencida em 21/02/2015, incluída em 08/06/2015, 

correspondente ao contrato nº. 0212693016; e outra no importe de R$ 

66,41 (sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), vencida em 

26/02/2015, incluída em 12/06/2015, correspondente ao contrato nº. 

0214190670. Por seu turno a ré alega que a autora habilitou as linhas 

telefônicas nº. (96) 99187-6364 e (96) 99199-0631, e constatada a 

inadimplência dos meses de fevereiro e março de 2015, fora procedida a 

anotação junto ao órgão restritivo de crédito, instruindo a contestação com 

tela sistêmica e um contrato a fim de comprovar o alegado. Primeiramente, 

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 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, inobstante 

a apresentação e contrato firmado pela autora, é certo que esta não nega 

a relação jurídica com a requerida, apenas contesta a divergência entre o 

valor cobrado e o efetivamente pactuado pelas partes, bem como, a 

persistências de cobranças após o cancelamento do serviço. Impende 

anotar que referido documento, encartado ao ID nº. 13935430, comprova 

a contratação apenas da linha nº. (96) 99199-0631, de modo que sequer 

restou demonstrada a contratação da outra linha apontada pela ré (nº. 

96-99187-6364). Nessa senda, verifica-se que a ré não comprovou a 

existência e legalidade das dívidas objeto de inscrição do nome da autora 

em rol de inadimplentes, razão pela qual conclui-se ser indevida. 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 hábil a 

comprovar a 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”. Em que pese o documento juntado 

no ID n.º 13199695, indicar a inexistência de outros apontamentos em 

nome da parte autora, foi realizado em Gabinete consulta online - CDL 

SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, restando comprovada a existência de 

uma outra negativação, contudo, posterior aquelas objeto da demanda, 

conforme extrato que antecede a sentença. Desse modo, no caso 

vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

porquanto constatada 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$ 

8.000,00 (oito 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 dos débitos de R$ 88,61 (oitenta e 

oito reais e sessenta e um centavos), correspondente ao contrato nº. 

0212693016; e de R$ 66,41 (sessenta e seis reais e quarenta e um 

centavos), correspondente ao contrato nº. 0214190670, ambos objetos da 

inscrição o nome da autora em cadastro de inadimplente (ID nº. 

13199695); b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 
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acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(08/06/2015), 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, 28 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003012-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA (ADVOGADO(A))

BRUNO VILELA GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do 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.

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166165 Nr: 2106-04.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Wilson da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus César Mesquita - 

OAB:5036

 Processo n.º 2106-04.2018.811.0007

Código: 166165

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Assim, designo audiência de suspensão condicional do processo para o 

dia 25 de outubro de 2018 às 13h30min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público para 

comparecerem na audiência designada.

Alta Floresta/MT, 07 de agosto de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112263 Nr: 802-09.2014.811.0007

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Antonio da Silva, Paulo de Almeida Silva, 

Fabio Tavares Rubim de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VITOR RONDON 

BORGES DE CAMPOS, para devolução dos autos nº 

802-09.2014.811.0007, Protocolo 112263, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002697-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. B. (ADVOGADO(A))

A. D. M. L. (EXEQUENTE)

C. O. L. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. S. (ADVOGADO(A))

D. A. V. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002697-80.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

ANDREIA DOMINGOS MENDES LOPES RÉU: DONIZETE APARECIDO VIARO 

Vistos. Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que 

tramitará nos moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir a obrigação pactuada no acordo homologado por este juízo, 

promovendo a entrega da posse do bem descrito na alínea “e”, bem como 

promova a regularização, escrituração e o registro dos imóveis descritos 

nas alíneas “e” e “f”, diretamente para o nome da requerente, arcando com 

todas as despesas decorrentes do ato, inclusive aquelas referentes à 

providências cartorárias e eventual pagamento de ITBI, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). Não efetuado o 

pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o cálculo 

atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de penhora. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). Caso não haja o pagamento 

no prazo acima mencionado, desde já fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (STJ - REsp 1165953/GO 

RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009). Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 22 de agosto de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002472-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

GENESIO ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002472-60.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: GENESIO ROCHA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. 

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009. Havendo apelação adesiva ou preliminares 

nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante para apresentar contrarrazões 

ou manifestar-se a respeito das preliminares, no prazo de 15 (quinze) 

dias, consoante disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex adjetivo 

civil. Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos 

do art. 219 da referida Lei. Após as providências necessárias, nos termos 

do artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, 

já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto 

no artigo 346 da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000232-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. O. D. S. (ADVOGADO(A))

R. D. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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D. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000232-98.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: ROSICLEIA DOS PASSOS REQUERIDO: DALESSANDRO 

AUGUSTO DE SOUZA Vistos. INDEFIRO o pedido de cancelamento da 

audiência de instrução designada e tendo em vista a informação de que a 

Requerente mudou-se, INTIME-SE a Parte autora, por meio de sua 

procuradora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente seu 

endereço atualizado, sob pena de extinção. Consigno, por fim, que 

inexiste notificação judicial para apresentar novo endereço sendo a parte 

representada por advogado nos autos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 

de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001729-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LUIZA DE BONI (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte requerente, para ciência da data da 

perícia médica designada para o dia 11/09/2018 as 07:00hrs., no Hospital 

Cristo Redentor, sito na Rua F, 480, setor F, Alta Floresta/MT, com o 

médico perito Dr. Tavico Cesar Arendt, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002307-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA JAQUELINE DA SILVA (REQUERENTE)

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora acerca da perícia médica 

designada para o dia 13/09/18 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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000599-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (REQUERENTE)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

VAGNER HENRIQUE MARIANO DUTRA (REQUERENTE)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRASIL SENEDESI DE PAULI (TESTEMUNHA)

DEVANIR APARECIDO CAVALCANTE (TESTEMUNHA)

HAROLDO CEZAR DA SILVA (TESTEMUNHA)

EDIVALDO PEREIRA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000599-88.2018.8.11.0007 MIGUEL ANTONIO MENDES e 

outros JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO 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 Procurador 

do requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas para distribuição da Carta Precatória de Notificação. O 

recolhimento das custas poderá ser feito através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online - Primeira 

instância - "carta precatória", bem como para comprovar nos autos o 

pagamento afim de remeter a Carta Precatória diretamente à Distribuição 

da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 29 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000569-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

YOLE WALTRICH DA SILVA (AUTOR(A))

A. E. W. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000569-53.2018.8.11.0007 YOLE WALTRICH DA SILVA e 

outros ANDERSON FERREIRA DA SILVA 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 Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 15056054, bem como para indicar o atual endereço do 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 29 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56736 Nr: 1359-06.2008.811.0007

 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: MPdEdMG, EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM, CdASdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:MT/18702-O, Celio Antunes de Araujo - OAB:16332/O MT, 

Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, SANDRA MARA DI GIULIO BOHAC 

- OAB:118.443/SP

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador da requerida 

Clarice de Araújo Soares de Menezes para apresentar alegações finais 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131720 Nr: 6091-83.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins Conceição de Melo

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB-MT 6.835

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para efetuar o pagamento da dívida, cuja memória de cálculo encontra-se 

às fls. 69/72, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de 

multa de 10%, além de penhora de tantos bens quantos bastem para 

satisfação do débito.
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Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109900 Nr: 5432-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.M. Comércio de Pneus Ltda, Wanderlan 

Pereira da Silva, Otaviano Pereira da Silva, Izabel Pereira da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o bairro Jardim Universitário, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br 

ícone "emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de 

diligência, juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, 

§ 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105892 Nr: 1155-83.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionéia Martins Conceição de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sistema Nortão de Radiofusão Ltda., Luiz 

Carlos Rabecini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 7499-A, 

Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

 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 apresentar o cálculo atualizado, incluindo o valor da multa 

e ainda indicar bens do devedor passíveis de penhora no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132178 Nr: 6324-80.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Negrini

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa de fls. 67, bem como para indicar o atual endereço do requerido, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114083 Nr: 2542-02.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues Junior

 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 artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca dos 

documentos de fls. 142/143, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56535 Nr: 1114-92.2008.811.0007

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YKAS, RdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

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

OAB:17.811-0 MT, Rosangela de Souza Alencar - OAB:24819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Felix de Lira - 

OAB:24837

 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 manifestação nos presentes autos acerca do resultado 

negativo obtido na busca de ativos financeiros e veículos do(s) 

executado(s) pelo sistema Bacenjud e Renajud conforme documentos de 

fls. 75/77, bem como para requerer o que entender de direito para o 

regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122143 Nr: 685-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmara Maria da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação à execução e documentos de fls. 136/142, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107893 Nr: 3299-30.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Greco Cruz

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

manifestação de fls. 194 verso, bem como para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136561 Nr: 1143-64.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 
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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 artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação à execução de fls. 92/100, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140367 Nr: 3151-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Fernanda Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Altini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da petição e 

documentos de fls. 204/209, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90322 Nr: 4679-93.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Sartorelli Ltda., Deodato Seabra 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Por entender imprescindível no caso em apreço, DEFIRO o pedido de 

remessa dos autos via postal formulado à fl. 65, desde que a Secretaria 

da Vara tenha recebido o termo de responsabilidade de remessa dos 

autos subscrito pelo procurador da exequente.

 Cumpra-se.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 166/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONSIDERANDO o teor da Resolução TJ-MT/TP nº09, de 23 de agosto de 

2018, que dispõe sobre alteração da competência das unidades judiciárias 

desta Comarca;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do Sistema Apolo, para 

que seja possível alterar a distribuição dos processos para as respectivas 

Varas;

CONSIDERANDO que já foram solicitadas providências ao Suporte de 

Informática do Tribunal de Justiça, por meio do chamado n.º 42290, 

providências até o momento sem conclusão, pelo desenvolvedor do 

sistema;

CONSIDERANDO, ainda, a dificuldade de atendimento nas secretarias, em 

razão da separação dos processos para remessa ao distribuidor, que, 

inclusive, iniciou-se ontem;

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER os prazos processuais nesta Comarca de Barra do 

Garças, nos dias 28.8.2018, 29.8.2018 e 30.8.2018, em virtude dos 

motivos acima expostos, sem a suspensão do expediente forense.

Art. 2º. DETERMINAR que, na impossibilidade de prévia distribuição, sejam 

os pedidos urgentes, descritos na Resolução 71/2009/CNJ, remetidos ao 

regime de plantão.

Remeta-se cópia à Corregedoria Geral de Justiça e à Presidência do 

Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se.

Barra do Garças, 29 de agosto de 2018.

Douglas Bernardes Romão. Juiz de Direito Diretor do Fórum

Edital

EDITAL Nº 2/2018 - Torna público a relação das inscrições deferidas do II 

Processo Seletivo para Credenciamento de JUIZ LEIGO e Formação de 

Cadastro de Reserva desta Comarca de Barra do Garças, MT

* O Edital n° 2/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Sentença

PROCESSO Nº:4136-26.2015.811.0004(CÓD. 200583)PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

instaurado visando averiguar possíveis irregularidades referentes às 

Matrículas nº 41.055 que se encontra em duplicidade. 2. Com a inicial 

vieram os documentos anexados à fls. 06/12. 3. O imóvel da matrícula n° 

41.055 com área de 412,00 ha(fls.6), refere-se a uma área de terras, 

situada no Município e Comarca de Barra do Garças/MT, denominado 

"Fazenda SANTA MARIA", aberta em 19 de Agosto de 1994, originária da 

transcrição n° 3.416, de propriedade primitiva de HORTENCI PEREZ 

MALDONADO. 4. O imóvel da matrícula n° 41.055 com área de 9 ha 61 

ares e 95 centiares(fls. 7), refere-se a um lote de terras pastais e 

lavradias, situada no Município e Comarca de Barra do Garças/MT, aberta 

em 04 de Abril de 1974, originária da transcrição n° 18.513, de 

propriedade primitiva de JOSÉ GABRIEL DA SILVA. 5. Depois de 

solicitados, juntaram-se outros documentos aos autos (22/25, 30/33, 

37/38, 51/54) referentes aos registros e averbações das matrículas 

analisadas. 6. Este Juízo, cautelosamente, determinou o bloqueio da 

matrícula n° 41.055 com área de 412,00 ha às fl. 14/16. 7. Foram intimados 

às fls. 40, os interessados da matrícula bloqueada, para querendo, se 

manifestarem nos autos, porém não o fizeram. 8. Intimado, o Ministério 

Público manifestou-se (fl. 45 e 57/58) pela ratificação do bloqueio da 

matrícula n° 41.055 com área de 412,00 ha. 9. Cumpre destacar que 

conforme consta às fls. 06 e 07, observa-se a duplicidade numérica sobre 

áreas diferentes áreas registradas sob o número de matrícula 41.055. 10. 

Além disso, embora a matrícula em análise com área de 412,00 ha conste 

ser originária da transcrição nº 3.416; nesta, existe apenas alusão a 

transferência de sua área para a Matrícula nº 13.921, em 11 de novembro 

de 1.980, antes, portanto, da abertura da Matrícula nº 41.055. (fl. 09). 11. 

O Sr. Registrador salienta que não consta no arquivo de conhecimento, 

qualquer documentação acerca desse imóvel na serventia. (fl.04). 12. 

Quanto a matrícula n.º 41.055 com área de 9 ha ,61 ares e,95 centiares, 

consta ser originária da transcrição nº 18.513 (fls. 10/11), e na referida 

transcrição consta abertura da matrícula n.º 41.055. 13. A Carta de 

Adjudicação e o protocolo registrados no R-01 desta Matrícula consta nos 

autos às fls. 24 e confere, o que descarta qualquer irregularidade na 

matrícula em questão. DECIDO. 14. Feitas as ponderações, inauguraram a 

presente averiguação que pode eventualmente culminar em retificação, 

nulidade ou cancelamento de registro público, 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 cancelamento dos registros 

públicos, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do 

art. 51, inciso VI, do COJE. 16. 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. 17. Diante de todo o exposto, denota-se que há 

no caso dos autos, indícios de Duplicidade de Matrícula e Fraude do 

Registro Público. DISPOSITIVO. 18. Diante do exposto, com fulcro no art. 

51, inciso VI, do COJE e item 1.10.17 da CNGC, determino a ratificação do 
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bloqueio matrícula n° 41.055 com área de 412,00 ha. 19. Expeça-se 

Mandado de Notificação ao Oficial do Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças acerca da presente Decisão, cientificando-o que não poderá mais 

nela praticar qualquer ato, salvo mediante autorização pelo Juízo Cível 

competente, bem como restituindo-se a Matrícula original encaminhada a 

este Juízo. 20. Quanto a matrícula n.º 41.055 com área de 9 hectares, 61 

ares e 95 centiares, declaro regular. 21. Publique-se presente decisão no 

DJE. 22. Intimem-se. Cumpra-se. 23. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Barra do Garças, 29 de agosto de 2018. DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206995 Nr: 7760-83.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpio Pereira dos Santos, Corina da Silva Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu, Marcelo Souza de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO SOUZA DE MEDEIROS, Cpf: 

02630071111, Rg: 5.790.999, Filiação: Maria Carmen de Souza Chaves e 

Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros, data de nascimento: 20/10/1979, 

b r a s i l e i r o ( a ) ,  n a t u r a l  d e  S i n o p - M T ,  d i v o r c i a d o ( a ) , 

comerciante/empresário/psicologo, Telefone 3401-9968. 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:

 Despacho/Decisão: Vistos.1.Quanto à petição de fl.112, saliente-se que 

as preliminares serão examinadas por ocasião do saneamento. Ademais, 

mesmo que se admitisse o não processamento do pedido de prescrição 

aquisitiva, sem dúvida os embargos de terceiro devem prosseguir no 

mínimo em relação à posse, até porque o pedido de reconhecimento de 

usucapião é apenas um plus, conforme claramente se extrai da letra “d”, 

fl.31, quando os embargantes se utilizam do advérbio “ainda”.2.Nessa 

linha, registre-se, também, “a interpretação do pedido considerará o 

conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” (art.322, §2º, 

CPC/2015).3.Em buscas nos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça 

verificou-se o mesmo endereço declinado na inicial e no qual o requerido 

não foi encontrado, de modo que DEFIRO o pedido de citação por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 246, IV c/c art. 256, II, do 

CPC/2015.4.Decorrido o prazo da intimação por edital, não havendo 

apresentação de contestação, desde já DECRETO a revelia do embargado 

e NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca curadora especial, 

conforme art.72, II, CPC/2015, para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal.5.Tudo cumprido, conclusos para saneamento. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. 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, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 22 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208981 Nr: 8883-19.2015.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Gonçalves Pires de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu, Marcelo Souza de Medeiros

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO SOUZA DE MEDEIROS, Cpf: 

02630071111, Rg: 5.790.999, Filiação: Maria Carmen de Souza Chaves e 

Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros, data de nascimento: 20/10/1979, 

b r a s i l e i r o ( a ) ,  n a t u r a l  d e  S i n o p - M T ,  d i v o r c i a d o ( a ) , 

comerciante/empresário/psicologo, Telefone 3401-9968. 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:

 Despacho/Decisão: Vistos.1.Inicialmente DETERMINO o desentranhamento 

e a juntada da petição de fl.50 nos autos corretos (CÓD.201349).2.Em 

buscas nos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça verificou-se o 

mesmo endereço declinado na inicial e no qual o requerido não foi 

encontrado, fl.46. Portanto, apesar da Defensoria Pública não ter 

requerido a citação por edital, não resta outra alternativa.3.Nesses termos, 

DETERMINO a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

art. 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015.4.Decorrido o prazo da intimação 

por edital, não havendo apresentação de contestação, desde já DECRETO 

a revelia do oposto e NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca 

curadora especial, conforme art.72, II, CPC/2015, para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal.5.Ademais, sendo o mérito da oposição 

o pedido de prescrição aquisitiva, CHAMO O FEITO À ORDEM para o fim de 

que sejam cumpridas diligências necessárias ao prosseguimento válido do 

feito.6.Por consequência, CITEM-SE pessoalmente os confinantes para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art.246, §3º, 

CPC/2015)7.Embora o Código de Processo Civil de 2015 não tenha 

previsto um procedimento específico para a ação de usucapião, é 

aconselhável a intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público a 

fim de se evitar futura alegação de nulidade, tal como propõe o 

ENUNCIADO 25 DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS: 

“25. (art. 246, §3º; art. 1.071 e §§) A inexistência de procedimento judicial 

especial para a ação de usucapião e de regulamentação da usucapião 

extrajudicial não implica vedação da ação, que remanesce no sistema 

legal, para qual devem ser observadas as peculiaridades que lhe são 

próprias, especialmente a necessidade de citação dos confinantes e a 

ciência da União, do Estado, do Distrito Federal e do Município20.” (Grupo: 

Procedimentos Especiais; redação revista no III FPPC-Rio) 8.Logo, 

INTIMEM-SE as Fazendas Públicas municipal, estadual e federal para se 

manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, em analogia ao prazo da 

contestação.9.INTIME-SE também o Ministério Público para, querendo, se 

manifestar como fiscal da ordem jurídica, no prazo de 30 (trinta) dias, 

art.178, CPC/2015.10.Publiquem-se editais, na forma do art. 259, I, 

CPC/2015, com o prazo de 60 (sessenta) dias.11.Tudo cumprido, 

certifique-se e volvam-me conclusos para saneamento. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. 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, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 22 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 206384 Nr: 7378-90.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio de Veículos & Peças 

Ltda, Larissa Limongi de Freitas Elerate, Adalto de Freitas Filho, Adalto 

Limongi de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 

21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 157 referente à penhora online, por meio do 

Sistema BACENJUD, dos ativos encontrados em nome da parte executada.

 2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado às fls. 157/185.

3. Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE 

a parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art. 854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

4. Não havendo constrição de valores, voltem-me conclusos para análise 

do pedido de fl. 156.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226558 Nr: 6800-93.2016.811.0004

 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: Leyde Laura Lopes

 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: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 VISTOS.

 1. Diante do contido à fl. 91, NOMEIO como perito médico, em substituição, 

o Dr. VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES, podendo ser encontrado na 

Rua Pires de Campo, n. 579, Centro, nesta urbe, o qual deverá ser 

intimado para realização da perícia nos termos da decisão de fls. 79/80.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262463 Nr: 14537-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Vistos.

 1. DETERMINO seja providenciada a expedição de alvará para 

levantamento dos valores liberados, seguindo a ordem de trabalho da 

secretaria, haja vista que os procedimentos da conta única são 

regulamentados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Acaso a parte 

pretenda algo diferente, deve se dirigir diretamente à Conta Única do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177339 Nr: 11545-24.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilton Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasminas Mineração do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 15.Diante do exposto, uma vez demonstrados os requisitos legalmente 

exigidos para a usucapião ordinária JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, por conseguinte, com fundamento nos arts. 1.242 e 1.243, 

ambos do Código Civil, DECLARO em favor do Requerente, a AQUISIÇÃO 

DO DOMÍNIO ÚTIL pelo INSTITUTO DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA do lote de 

terreno situado na quadra 151, lote 06, bairro São José, com área de 

450,00m2, com inscrição municipal 302.425.0361.000-3 e, Por 

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

termos do art. 487, I, CPC/2015.16.CONDENO o requerido no pagamento 

das Custas processuais. Sem condenação em honorários. 17.Transitada 

em julgado, EXPEÇA-SE o competente mandado para registro do domínio 

em favor dos Requerentes junto ao CRI local, satisfeitas as obrigações 

fiscais.18.Expeça-se o necessário. Após, PROCEDA-SE às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

praxe.19.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282914 Nr: 8829-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pires Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de Busca e apreensão de veículo movido por Banco 

Honda S/A em face de Leandro Pires Rosa, todos qualificados nos autos.

2. Às fls. 25, foi proferido despacho inicial, deferindo a liminar no intuito de 

que fosse determinada a busca e apreensão do veículo mencionado.

3. Às folhas fls. 28, a parte autora pugnou pela desistência e extinção 

processual.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar que a parte autora manifesta a desistência no 

prosseguimento do feito, não resta alternativa a este Juízo, senão a 

extinção do feito sem resolução do mérito.

6. Nesta esteira, é o que destaca a melhor doutrina:

A desistência da ação processual extingue o processo sem resolução de 

mérito (art. 485, VIII, CPC). Depois de oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (art. 485, § 4.0, 

CPC), na medida em que aí, já integrado ao processo, tem o réu igualmente 

direito à tutela jurisdicional. A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença (art. 485, § 5.0 CPC). (MARINONI et. al., 2017, p.583) 

(Grifei)

DISPOSITIVO:

7. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

8. Sem custas e honorários, uma vez que sequer se formou relação 

processual.

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 28941 Nr: 482-85.2002.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Machado, Maria de Fátima de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:16.160/A-MT, Carlos Alberto Miro da Silva Filho - 

OAB:27495/GO, Jose Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:12009, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 
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OAB:MT-8.988

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de EXECUÇÃO movida pelas partes acima mencionadas.

2. Às fls. 24, as partes executadas foram citadas da ação.

3. Às fls. 329, foi realizada a intimação da parte exequente no intuito de 

que fosse requerido os atos necessários ao prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção. Contudo, o autor se manteve inerte.

4. Após, expediu-se carta de intimação para que a autora desse 

prosseguimento ao processo (fls. 334), não havendo qualquer 

manifestação nos autos, conforme fls. 336.

5. Após, retornaram os autos conclusos.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Ao considerar que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da 

parte autora, contudo, esta não realizou os atos necessários ao deslinde 

da ação, entendo que é causa de extinção por abandono.

 DISPOSITIVO:

8. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

9. Custas pela exequente. Sem honorários.

10. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185101 Nr: 6365-90.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moinho de Trigo MabeL Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B.MORAES E FILHOS, SEBASTIÃO BATISTA 

DE MORAES FILHO, Francisco Antônio Capitão Leal e Silva, Vianei Bove 

Capitão Leal e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa Oliveira de Carvalho - 

OAB:33856/GO, Murilo Macedo Lôbo - OAB:14.615/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:35137/GO

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de intimação por hora certa, tendo em vista os 

fundamentos do requerimento da parte autora (fls. 156).

2. Assim, INTIME-SE o requerido SEBASTIÃO BATISTA MORAES FILHO, 

por hora certa, para manifestar acerca do laudo de avaliação 

confeccionado nos auto, no endereço de fls. 156, devendo o Oficial de 

Justiça cumprir todos os passos dos artigos 252 e 253 do CPC/2015.

3. Feita a intimação, deverá a Escrivã ou o chefe de secretaria enviar 

carta ao requerido, executado ou interessado, carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência, no prazo de 10 

(dez) dias, contados da data da juntada do mandado aos autos (art. 254, 

CPC/2015).

4. Ademais, voltem-me conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239466 Nr: 15865-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Harold Moeller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Beatriz Moeller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. ACOLHO a cota ministerial de fls. 55/56 e DETERMINO a remessa dos 

autos à equipe multidisciplinar forense para apresentar resposta aos 

quesitos formulados às fls. 42v, no prazo de 20 (vinte) dias.

2. Com a juntada do parecer técnico, ABRA-SE vistas ao Ministério Público 

pelo prazo legal.

 3. Após, voltem-me conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229993 Nr: 9096-88.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19.065, Núcleo de Prática Jurídica - Universidade Federal de Mato 

Grosso - OAB:, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

art. 226, §6º, da Constituição Federal, e art. 40, caput, da Lei 6.515/77, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e DECRETO O 

DIVÓRCIO de EUNICE DE JESUS ANDRADE e ROGÉRIO VILELA DOS 

SANTOS, extinguindo a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial até 

então existentes entre o casal.14.AVERBE-SE a presente decisão às 

margens do assentamento de Casamento no Registro Civil. OFICIE-SE ao 

Tabelião do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se o 

necessário.15.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.16.Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.17.Em razão da sucumbência do demandado, CONDENO-O 

ao pagamento das custas processuais. SEM honorários, uma vez que a 

autora é assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal 

de Mato Grosso.18.Ciência ao Ministério Público.19.Publique-se. 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2799 Nr: 2389-08.1996.811.0004

 AÇÃO: Separação Consensual->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: Eilon Silva Resende, Maria de Souza Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, MAGNO ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO ANDRÉ 

DA MATA, para devolução dos autos nº 2389-08.1996.811.0004, 

Protocolo 2799, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268246 Nr: 18210-17.2017.811.0004

 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: Laura Raquel Lima Ramos, APARECIDO MAICON 

MOREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilice da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

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

Souza - Defensor Público - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 18210-17.2017.811.0004, Protocolo 268246, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275299 Nr: 4279-10.2018.811.0004

 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: Cristovão Ferreira Negreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
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Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 4279-10.2018.811.0004, Protocolo 275299, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274113 Nr: 3616-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shaddai Munoz Moya

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

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

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 3616-61.2018.811.0004, Protocolo 274113, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178624 Nr: 581-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me, 

Francisca Nogueira de Lima, José Ferreira de Lima Neto

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 581-35.2014.811.0004, Protocolo 178624, no 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255489 Nr: 9897-67.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdO, EMRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 9897-67.2017.811.0004, 

Protocolo 255489, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177175 Nr: 11356-46.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Gouveia Borges

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

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

OAB:MT 13.179-B

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

de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11356-46.2013.811.0004, Protocolo 177175, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25689 Nr: 637-25.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roncador Alimentos Ltda, Luiz Carlos Dadalto, 

Astor Stulp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

637-25.2001.811.0004, Protocolo 25689, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164787 Nr: 6630-63.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Anísio Bueno Júnior, Márcia 

Aparecida Mendanha Bueno, Anisio José Bueno, Baltazar José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6630-63.2012.811.0004, Protocolo 164787, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104256 Nr: 9258-93.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Baltazar 

José de Souza, Anísio Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Márcia 

Aparecida Mendanha Bueno, Transmil Transportes Coletivos Uberaba 

Ltda, Anísio Bueno Júnior, Anisio José Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9258-93.2010.811.0004, Protocolo 104256, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184976 Nr: 6263-68.2014.811.0004

 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: Flávia de Faria Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SOAB

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6263-68.2014.811.0004, Protocolo 184976, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95632 Nr: 541-92.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanaa A. A. Ali, Sanna Adbel Aziz Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

541-92.2010.811.0004, Protocolo 95632, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67245 Nr: 664-95.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daphnis Silva Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

664-95.2007.811.0004, Protocolo 67245, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196853 Nr: 1721-70.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF Comercio de Produtos Alimenticios Ltda, 

Flavio Marcelo de Oliveira, Guilson Rego de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1721-70.2015.811.0004, Protocolo 196853, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24275 Nr: 527-26.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Indústria e Comercio de Artefatos de 

Cimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA P. SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:000000000000000, Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

527-26.2001.811.0004, Protocolo 24275, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172171 Nr: 5014-19.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlene Souza Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5014-19.2013.811.0004, Protocolo 172171, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95451 Nr: 357-39.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Limpamc Produtos de Limpeza Ltda Me, 

Nathalia da Costa Silva, Arnaldo Machado Cherulli, Marlene Machado 

Cherulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

357-39.2010.811.0004, Protocolo 95451, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23643 Nr: 526-41.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Indústria e Comercio de Artefatos de 

Cimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA N. 

SOBRINHO - OAB:6842-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

526-41.2001.811.0004, Protocolo 23643, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5111 Nr: 1169-04.1998.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PEREIRA VALOIS F & CIA LTDA, Bruno 

Pereira Valois Filho, Rosa da Costa Valoes, Manoel Valoes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PEDRO S. DOS 

SANTOS - OAB:6479MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1169-04.1998.811.0004, Protocolo 5111, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83939 Nr: 7128-04.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Engenharia e Construções Ltda, 

Humberto José Parusolo Ceretta, Gelso Valdir Rheinheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7128-04.2008.811.0004, Protocolo 83939, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211154 Nr: 10176-24.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson José dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 
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OAB:12120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10176-24.2015.811.0004, Protocolo 211154, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32997 Nr: 249-54.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Rezende Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA N. 

SOBRINHO - OAB:6842-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

249-54.2003.811.0004, Protocolo 32997, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164847 Nr: 6724-11.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. João da Silva - Me, J. João da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6724-11.2012.811.0004, Protocolo 164847, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18890 Nr: 495-55.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPO-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

495-55.2000.811.0004, Protocolo 18890, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201181 Nr: 4493-06.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. Ferreira Laticinios, Lázaro Gomes 

Ferreira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4493-06.2015.811.0004, Protocolo 201181, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86032 Nr: 15-62.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalho Freitas & Cia Ltda - Me, Wendell de 

Carvalho Freitas, João Marcos de Freitas, Pablo Carvalho de Freitas, Ivone 

Ferreira de Carvalho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

15-62.2009.811.0004, Protocolo 86032, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14621 Nr: 116-51.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA JUNIOR & MOURA LTDA, Welves 

Batista de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA N. 

SOBRINHO - OAB:6842-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

116-51.1999.811.0004, Protocolo 14621, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84137 Nr: 7320-34.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Engenharia e Construções Ltda, 

Humberto José Parusolo Ceretta, Gelso Valdir Rheinheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7320-34.2008.811.0004, Protocolo 84137, 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.: 285590 Nr: 10418-75.2018.811.0004

 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: Josiane Ribeiro Fontoura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229478 Nr: 8744-33.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ALVARO – JUNIOR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Saul Amiden - OAB:20927, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 229478

Vistos.

INDEFIRO o pedido de bloqueio via BACENJUD em nome do executado, 

visto que já houve penhora com valor superior ao da execução.

 Tendo em vista o teor da certidão às fls. 37, abra-se vista ao exequente 

para manifestar-se sobre os atos de expropriação, dando prosseguimento 

ao feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 09 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178387 Nr: 308-56.2014.811.0004

 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: Maria Urbana Pimentel Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Edvar Pereira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Eromar Barbosa Belém - OAB:7003/MT, Zenilda 

Teodora de Lima Silva - OAB:MT 17.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004

 Processo nº 308-56.2014.811.0004 – Código 178387

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação da parte requerida, defiro a 

citação via correio aos requeridos no endereço mencionado em folha de 

número 128/129.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273228 Nr: 3103-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285367 Nr: 10315-68.2018.811.0004

 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: Eleidimar Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria Municipal de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 10315-68.2018 (285367)

Impetrante: Eleidimar Vilela de Moraes.

Impetrado: Secretária Municipal de Saúde.

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Eleidimar Vilela de 

Moraes, em face de ato tido como coator do Secretário Municipal de Saúde 

e do Diretor Geral do Hospital Milton Pessoa Morbeck.

Alega, em suma, que ao fazer jus ao período de licença prêmio a 

administração pública teria contratado outra pessoa para cobrir as 

atividades da impetrante, contudo alega que após o término do período 

recessivo, ao invés de retornar ao seu posto, Sala de Tomografia, foi 

redirecionada para o CRRES- Centro de Referência Regional em 

Especialidades em Saúde, no setor de raio x, de forma arbitrária.

 Narra ainda, que o lugar em que está alocada atualmente não possui 

qualquer estrutura de trabalho, não desempenhando qualquer atividade, 

permanecendo sozinha na sala sem qualquer ocupação.

Requer, portanto, em sede de liminar, a sua realocação ao antigo local de 

trabalho.

Pugna, ao final, pela confirmação da liminar vindicada.

É o relatório.

A impetrante busca a sua realocação no antigo setor de trabalho, sob a 

alegação de que em seu lugar estaria pessoa contratada temporariamente, 

infringindo o dispositivo constitucional que prevê a necessidade de 

concurso público – art. 37, inciso II, CF.

Para a concessão da liminar em mandado de segurança devem concorre 

dois requisitos, quais sejam: a) que haja relevância dos motivos ou 

fundamento em que se assenta o pedido inicial; e b) que haja possibilidade 

da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante ou dano de 

difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for 

mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional 

instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito (Lei nº 

12.016/2009, art. 7º).

Pois bem. Não obstante os argumentos vertidos na peça inicial e os 

demais documentos constantes dos autos, é certo que os atos 

administrativos são afetados pela legalidade, presunção de legitimidade e 

veracidade, bem como em alguns casos pela discricionariedade.

Dessa forma, reputa-se prudente a notificação da autoridade tida como 

coatora para prestar informações.

Portanto forte nas razões expostas, indefiro a liminar requerida, sem 

prejuízo de nova análise.

 Nos termos do artigo 7º, inciso I e II da Lei 12.016/2009, NOTIFIQUE a 

autoridade tida como coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações e junte documentos que entender pertinentes.

Após, remetam-se ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283501 Nr: 9192-35.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Euripedes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wmagney Roda de Oliveira, Christiano Pereira 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 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 da carta de citação de fls. 34, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272469 Nr: 2613-71.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFdS, JFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJMdS, VCdS, SMBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uerica Ribeiro da Silva - 

OAB:24159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Gonzaga Souza - 
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OAB:13550

 Processo nº 2613-71.2018 – Código 272469

Vistos.

Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que levem seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive adolescente de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade visando a conciliação que se 

realizará no dia 29 de setembro de 2018, das 13horas às 18horas, na 

Escola Interativa Coopema, situada na Rua Independência n. 2742, Bairro 

Christino Cortes, nesta cidade.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282028 Nr: 8321-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APBC, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 8321-05.2018.811.0004 - Cód. 282028

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido, no 

importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira.

Tendo em vista que a representante do autor possui a guarda de fato, 

defiro a guarda provisória pleiteada.

Cite o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 10 de outubro 

de 2018, às 15h00min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 29 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281762 Nr: 8166-02.2018.811.0004

 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: CAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓD: 281762

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

PARTILHA DE BENS

REQUERENTE: CREUZA ALVES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: FRANCISCO SOARES DINIZ

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS proposta por CREUZA ALVES DE 

OLIVEIRA, em desfavor de FRANCISCO SOARES DINIZ, todos qualificados 

nos autos.

CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para 

audiência de conciliação / mediação, que DESIGNO para o dia 10.10.2018, 

às 13h30min, horário oficial de Mato Grosso.

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando a ré o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC. Sendo a composição impossível, terá início a partir da data 

da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC.

 DEFIRO a gratuidade da justiça uma vez comprovada a hipossuficiência 

da postulante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015.

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

Barra do Garças, 23 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239162 Nr: 15613-12.2016.811.0004

 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: Ricardo de Moraes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Eliel Barros Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 15613-12.2016 (239162)

Impetrante: Ricardo de Moraes Carvalho.

Impetrado: Superintendente Adjunto de Fiscalização Fazendária do Estado 

de Mato Grosso.

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ricardo de Moraes 

Carvalho contra ato tido coator do Superintendente Adjunto de 

Fiscalização Fazendária do Estado de Mato Grosso.

Requer, em síntese, a inexigibilidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD e 

TUST lançados nas faturas de energia elétrica.

Em decisão publicada no dia 15.12.2017 na edição 2341 do DJe/STJ, foi 

admitida a afetação da questão sobre a inclusão da tarifa de uso do 

sistema de transmissão de energia elétrica (TUST) e a da tarifa de uso do 

sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS e foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça a suspensão de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

acerca da questão.

Dessa forma, não havendo dano irreparável, patrimonial e muito menos a 

saúde, não se enquadrando à exceção prevista no artigo 314 do Código 

de Processo Civil, suspendo o curso processual até a decisão do Superior 

Tribunal de Justiça.

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

Informe o juízo deprecado acerca da suspensão realizada determinada 

dos autos, conforme solicitado a fl. 41.

Barra do Garças/MT, 22 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272760 Nr: 2815-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo Henrique Pereira de Souza, Kelliny Pereira 
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Aguiar Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Raimunda Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.No caso em suma, os inventariantes necessitam da presente ação em 

razão de uma ação trabalhista, a qual se encontra em tramite junto ao 

Tribunal Regional do Trabalho da 23º Região na cidade de Cuiabá-MT, 

diante do exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o inventário negativo e DECLARO que inexistem bens a inventariar 

em nome da falecida MARIA RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA, ressalvados 

erros ou omissões e eventuais direitos de terceiros.7.Custas devidamente 

pagas.8.Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.9.Expeça-se o 

necessário.10.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 15 de agosto de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 210667 Nr: 9937-20.2015.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRFSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOdSR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSIMEIRE CRISTINA 

ANDREOTTI - OAB:24.038

 Julgo procedentes os pedidos da requerente, com fundamento nos art. 

269, I c/c artigo 319 ambos do Código de Processo Civil, c/c art. 7o da Lei 

de Alimentos e art. 1694 do Código Civil, c/c art. 33 e seguintes da Lei 

8.069/90, deferindo a guarda e responsabilidade do menor em favor da 

autora, bem como para decretar as partes DIVORCIADAS com fulcro no 

artigo 226, § 6° da Constituição Federal de 1988 c/c artigo 1580, § 1º do 

Código Civil e condenando o requerido ao pagamento de pensão 

alimentícia no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a serem 

depositados até o 10º dia útil de cada mês, na conta corrente nº 4537-0, 

agência: 1308, OP 023, Caixa Econômica Federal, em nome da 

autora.Expeça-se o competente mandado de averbação, ao Cartório de 

Registro Civil de Aragarças/GO, para que a requerida volte a usar o nome 

de solteira, Sheyla Rodrigues Ferreira Souza.Condeno o réu ao pagamento 

das custas judiciais. Sem condenação em honorários, pois a autora foi 

assistida pela Defensoria Pública, nos termos do seguinte 

julgado:AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA -POSSIBILIDADE - 

DEFENSORIA PÚBLICA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO 

A PARTIR EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/14 - PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES 

-AGRAVO DESPROVIDO.É possível julgamento das ações que envolvem 

honorários advocatícios em relação à Defensoria Pública, ante o 

entendimento pacífico do Tribunal neste sentido.A partir da Ementa 

Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à 

Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da 

Constituição Federal, esta instituição prestará sua função jurisdicional de 

forma integral e gratuita.Após o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido em 10 dias, arquive-se os presentes autos procedendo-se às 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181265 Nr: 3141-47.2014.811.0004

 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: Valdiza da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Carrijo dos Santos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGO TIMOTHEO DE 

ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

Colham-se alegações em prazo sucessivo, devendo ser identificado o 

processo como prioritário em função da idade da autora, inclusive com a 

tarja respectiva na capa dos autos.

Após, venham-me conclusos para sentença.

Nada mais a constar, encerro o presente termo com a assinatura dos 

presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244665 Nr: 2524-82.2017.811.0004

 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: José Carlos de Oliveira, Daphnis Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nadir Gonçalves Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Rafael Arduini 

Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Edson Azolini - OAB nº 3094/MT, para 

comparecer na secretaria afim de assinar o Termo de Primeiras 

Declarações, expedida nos presentes autos.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 81467 Nr: 4785-35.2008.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Soares de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Sebba Ferreira 

Martins de Araújo - OAB:

 Trata de Ação Penal distribuída em desfavor do réu Neiva Soares de 

Deus, nascido em 14.10.1979, filho de Zefanias Pereira de Deus e de 

Vilma Maria Pereira.

Em sentença de fls.129/135, declarada extinta a pena prevista no artigo 

303, caput, Lei 9.503/97, nos termos do art. 109, V, CP, c/c art. 107, IV, 

CP; condenou-se a denunciada Neiva Soares de Deus como incurso nas 

sanções do artigo 302, caput, da Lei 9503/97, aplicando-lhe as penas de 

02 (dois) anos, 02 (dois) meses de detenção, substituída por prestação 

pecuniária, consistente em pagamento no montante de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), em benefício do genitor da vítima, Leandro 

Bender (fl.24), e, se este abdicar, ou inexistir, ou não for localizado, o 

valor deverá será destinado para fins da Res. 154/CNJ; à suspensão da 

habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

com direito de recorrer em liberdade e gratuidade (Lei 1.060/50).

Em sede de intimação da sentença, foi expedido carta precatória em fl. 

288 que resultou em diligência positiva, conforme certidão fl. 296.

Apresentado termo de apelação (fl. 292).

2. Dispositivo

a) Intime-se, por DJe, a defesa constituída do réu para apresentar as 

razões recursais de apelação.

b) Após, abra-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões 

recursais.

c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 187044 Nr: 7905-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhainnifer Matos Silva, Dinalva Soares dos 

Santos, Roberto Rosemberg Silva Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:2516/GO

 Decisão

Autos de cód. 187044

Trata-se de ação penal distribuída pelo Ministério Público, neste Juízo, em 

desfavor dos réus, Dinalva Soares dos Santos, nascida em, 11.08.1983, 

filha de Maria Soares da Silva e Manoel Bispo dos Santos, Jhainnifer 

Matos Silva, nascida em, 25.10.1984, filha de Valessa Valeria Matos Silva, 

e Roberto Rosemberg Silva Miranda, vulgo ‘’cabeça’’, nascido em 

09.09.1987, filho de Silvéria Godoi da Silva e Carlos Roberto de Miranda, 

imputando-lhes a conduta típica prevista no art.171, caput, do Código 

Penal.

As denunciadas Dinalva Soares dos Santos e Jhainnifer Matos Silva, 

apresentaram a resposta acusação, conforme consta na fl. 124/139.

O denunciado Roberto Rosemberg Silva Miranda foi citado pessoalmente, 

em certidão de fl.155, e apresentou resposta à acusação em fl.157, na 

qual reservou o direito de analisar o mérito em momento oportuno e arrolou 

como testemunhas as mesmas delineadas pelo Ministério Público.

As questões de mérito alegadas por Jhainnifer Matos Silva e Dinalva 

Soares dos Santos dependem de instrução probatória.

 Na defesa de Roberto Rosemberg Silva Miranda, não alegadas 

preliminares, questões de mérito, nem hipóteses previstas no art. 397, do 

CPP.

 Não é o caso de absolvição sumária.

Em razão da aprovação da Proposição 3/2018/Tribunal Pleno, na data de 

23.04.2018, inviável a designação de audiência instrutória, pois a 

competência desta Primeira Vara Criminal não abrangerá ações penais 

como a presente.

 Remeta-se à Segunda Vara, para, conforme a pauta e conveniência 

daquele douto juízo, ser designada a audiência.

 Barra do Garças, 27.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 240244 Nr: 16444-60.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcio Flávio Rodrigues dos Santos, Eziquiel 

Pereira Negry

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Decisão

Autos do cód. 240244

 Denúncia recebida, conforme fl.119, em desfavor dos acusados Lúcio 

Flávio Rodrigues dos Santos e Eziquiel Pereira Negry, pela conduta 

tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 14, caput, da 

Lei 10.826/03.

 O acusado Lúcio Flávio Rodrigues dos Santos devidamente citado 

(fl.121), apresentou resposta à acusação, por intermédio de seu defesa 

constituída, conforme consta em fl.123/124, na qual reservou o direito de 

analisar o mérito em momento oportuno e arrolou como testemunhas as 

mesmas delineadas pelo Ministério Público.

 Não alegadas preliminares, questões de mérito, exceções e nem 

hipóteses previstas no art. 397, do CPP, não é o caso de absolvição 

sumária.

 Conforme consta em fl.122, não foi possível localizar o acusado Eziquiel 

Pereira Negry, pois, segundo declaração do acusado Lúcio Flávio 

Rodrigues dos Santos, o mesmo veio a óbito.

 O Ministério Público, em fl. 125, postula por diligência junto aos Cartórios 

de Registro de Pessoas Naturais, para comprovação do óbito.

 Defiro a pretensão ministerial de fl. 125. Requisite-se certidão de óbito do 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, de Barra do Garças, quanto ao 

réu Eziquiel Pereira Negry.

Barra do Garças, 28.08.18

 Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 208583 Nr: 8631-16.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Cesar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Domingues da 

Luz - OAB:5.021

 Decisão

Autos de cód. 208583

Trata-se de ação penal distribuída pelo Ministério Público, neste Juízo, em 

desfavor do réu Diego Cesar de Oliveira, nascido em 02.04.1983, filho de 

Paulo César Matilde de Oliveira e Maria Lúcia Murdiga de Oliveira, 

imputando-lhe a conduta típica prevista no art.171, caput, do Código Pena, 

configurando como vitima Edileuza Maria Cambinha de Moura.

O denunciado Diego Cesar de Oliveira citado pessoalmente (certidão de 

fl.63). Por intermédio de sua defesa constituída, apresentou resposta à 

acusação nas fls 66/69, na qual alegou irregularidade no reconhecimento 

pessoal, por ofensa ao art. 226, CPP.

 Quanto ao tema defensivo, a jurisprudência sedimentou o entendimento 

que ofensas ao art. 226, CPP, constituem nulidades relativas. Por isso, a 

matéria depende de instrução probatória. Assim, confirmo o recebimento 

da denúncia.

Em razão da aprovação da Proposição 3/2018/Tribunal Pleno, na data de 

23.04.2018, inviável a designação de audiência instrutória, pois a 

competência desta Primeira Vara Criminal não abrangerá ações penais 

como a presente.

 Remeta-se à Segunda Vara, para, conforme a pauta e conveniência 

daquele douto juízo, ser designada a audiência.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 27.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 239955 Nr: 16224-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Silva Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura do 

Nascimento - OAB:OAB/MT 19048, Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 Decisão

Autos do cód. 259955

 Denúncia recebida, conforme fl.49, em desfavor da acusada Tatiane Silva 

Diniz, pela conduta tipificada no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03.

 A acusada, pessoalmente citada (fl.54), apresentou defesa inicial (fl.58), 

pela defesa.

 Na defesa da ré foi alegadas matérias de mérito, justificações, exceções, 

tampouco apresentou documentos novos. Apresentado o rol de 

testemunhas, conforme fls. 56/57.

 Cabível o instituto despenalizador do art. 89, Lei 9.099/95.

 Em razão da aprovação da Proposição 3/2018/Tribunal Pleno, na data de 

23.04.2018, inviável a designação de audiência para proposta de 

suspensão condicional do processo, pois a competência desta Primeira 

Vara Criminal não abrangerá ações penais como a presente.

 Remeta-se à Segunda Vara, para, conforme a pauta e conveniência 

daquele douto juízo, ser designada a audiência.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 28.08.18

 Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 203970 Nr: 6067-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Maia Abreu, Gentil Ribeiro da Silva, 

Adenilson Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 Decisão

Autos de cód. 203970

Trata-se de ação penal distribuída pelo Ministério Público, neste Juízo, em 

desfavor dos réus Mauro Maia Abreu, nascido em 13.11.1974, filho de 

José Nobre da Silva e Maria Eugênia, Gentil Ribeiro da Silva, nascido em 

23/04/1958, filho de João L. da Silva e Ovídia R. da Silva, e Adenilson 

Candido da Silva, nascido em 14/03/80, filho de Arcemides Cândido da 

Silva e Sônia Ribeiro da Silva, imputando-lhes a conduta típica prevista no 

art. 312, caput, c/c art. 327, ambos do Código Penal.

 Os denunciados Mauro Maia Abreu, Gentil Ribeiro da Silva e Adenilson 

Candido da Silva foram citados pessoalmente (em certidão de fl.143 e fl. 

145). Os acusados Gentil Ribeiro da Silva e Adenilson Candido da Silva 

por intermédio da Defensoria Pública, apresentaram resposta à acusação 

em fl.156, na qual reservaram o direito de analisar o mérito em momento 

oportuno e arrolaram como testemunhas de defesa, as mesmas 

delineadas pelo Ministério Público.

 Não alegadas preliminares, questões de mérito, nem hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP, não é o caso de absolvição sumária.

O acusado Mauro Maia Abreu, por intermédio de sua defesa constituída, 

apresentou resposta à acusação em fl.162/165, na qual alegou erro de 

tipo. Referida matéria depende de instrução probatória, pelo que confirmou 

o recebimento da denúncia.

Em razão da aprovação da Proposição 3/2018/Tribunal Pleno, na data de 

23.04.2018, inviável a designação de audiência instrutória, pois a 

competência desta Primeira Vara Criminal não abrangerá ações penais 

como a presente.

 Remeta-se à Segunda Vara, para, conforme a pauta e conveniência 

daquele douto juízo, ser designada a audiência.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 27.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254987 Nr: 9594-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ualison Magalhães Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 Decisão

Autos de cód. 254987

Trata-se de ação penal distribuída pelo Ministério Público, neste Juízo, em 

desfavor do réu Ualison Magalhães Silva, nascido em 01.09.1983, filho de 

Aparecida Rodrigues da Silva, imputando-lhe a conduta típica prevista no 

art.306, paragráfo 1° II, do Código de Trânsito Brasileiro.

O denunciado Ualison Magalhães Silva citado pessoalmente, certidão de 

fl.105. Por intermédio de defesa constituída apresentou resposta à 

acusação nas fls. 107/116, na qual alegada falta de justa e atipicidade da 

conduta.

Foi também apresentado o rol de testemunhas.

 Com base nas hipóteses elencadas no art. 397, do CPP, denota-se que 

não é o caso de absolvição sumária, pois a matéria alegada depende de 

instrução probatória.

Em razão da aprovação da Proposição 3/2018/Tribunal Pleno, na data de 

23.04.2018, inviável a designação de audiência instrutória, pois a 

competência desta Primeira Vara Criminal não abrangerá ações penais 

como a presente.

 Remeta-se à Segunda Vara, para, conforme a pauta e conveniência 

daquele douto juízo, ser designada a audiência.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 27.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 244999 Nr: 2774-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celismon Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine da Silva Oliveira - 

OAB:MT/18.129

 Decisão

Autos do cód. 244999

1. Relatório

 Denúncia recebida, conforme fl.62, em desfavor do acusado Celismon 

Rosa da Silva, pela conduta tipificada no artigo 14, caput, da Lei 

10.826/03.

O acusado, pessoalmente citado (fl.63), apresentou defesa inicial (fl.64), 

representado por defesa constituída.

2. Fundamentação

Na defesa do réu foram alegadas preliminares, exceções, justificações, e 

nem apresentados documento novos, conforme consta em fl. 64. 

Sustentou, outrossim, a legítima defesa preordenada e requer a oitiva das 

testemunhas que presenciaram os fatos

A legítima defesa preordenada demanda instrução probatória, para 

averiguar se cabível ou não no caso em exame.

 Não é o caso de absolvição sumária, pelo que rejeito a defesa preliminar.

3. Dispositivo

a) Rejeito a resposta à acusação e mantenho o recebimento da denúncia;

b) Em razão da aprovação da Proposição 3/2018/Tribunal Pleno, na data 

de 23.04.2018, inviável a designação de audiência instrutória, pois a 

competência desta Primeira Vara Criminal não abrangerá ações penais 

como a presente;

c) Remeta-se à Segunda Vara, para, conforme a pauta e conveniência 

daquele douto juízo, ser designada a audiência.

 Barra do Garças, 28.08.18

 Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 166312 Nr: 8741-20.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tacio Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A / MT

 Decisão

Autos de cód. 166312

Trata-se de ação penal distribuída pelo Ministério Público, neste Juízo, em 

desfavor do réu Tacio Martins da Silva, nascido em 26.01.1992, filho de 

Sueide Severino da Silva e Nelceni Martins de Macedo, imputando-lhe a 

conduta típica prevista no art.302, caput do Código de Trânsito Brasileiro.

O denunciado Tacio Martins da Silva foi citado pessoalmente (certidão de 

fl.109). Por intermédio de sua defesa constituída, apresentou resposta à 

acusação nas fl.110 e seguintes, na qual alegou-se a culpa e inexistência 

de dolo, apresentado o rol de testemunhas, conforme fl.111.

 Referida matéria depende de instrução probatória.

Com base nas hipóteses elencadas no art. 397, do CPP, denota-se que 

não é o caso de absolvição sumária.

Em razão da aprovação da Proposição 3/2018/Tribunal Pleno, na data de 

23.04.2018, inviável a designação de audiência instrutória, pois a 

competência desta Primeira Vara Criminal não abrangerá ações penais 

como a presente.

 Remeta-se à Segunda Vara, para, conforme a pauta e conveniência 

daquele douto juízo, ser designada a audiência.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 27.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 164253 Nr: 6001-89.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grinie dos Santos Ishida Alves, Leonardo 

Firmino de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Decisão

Autos de cód. 164253

Trata-se de ação penal distribuída pelo Ministério Público, neste Juízo, em 

desfavor dos réus, Grinie dos Santos Ishida, nascida em, 15.02.1991, filha 

de Siguemi Ishida e de Sangenes Maria dos Santos Ishida, e Leonardo 

Firmino de Assis, nascido em 17.04.1975, filho de Antônio Antíssimo 

Firmino e de Clênia Ferreira Firmino, imputando-lhes a conduta típica 

prevista no art.180, caput, do Código Penal.

A denunciada Grinie dos Santos Ishida foi citada pessoalmente, conforme 

consta na fl.79, e apresentando resposta à acusação, na conforme 

consta na fl.81/83.

O denunciado Leonardo Firmino de Assis foi citado por edital (fl.95), e 

apresentou resposta à acusação em fl.145, na qual reservou o direito de 

analisar o mérito em momento oportuno e arrolou como testemunhas as 

mesmas delineadas pelo Ministério Público.

 Na resposta de Leonardo Firmino de Assis, não alegadas preliminares, 

questões de mérito, exceções, documentos novos e nem hipóteses 

previstas no art. 397, do CPP, não é o caso de absolvição sumária. Na 

resposta de Grinie dos Santos Ishida as questões de mérito, sustentando 

a atipicidade, dependem de instrução probatória, pelo que confirmo o 

recebimento da denúncia.

 Em razão da aprovação da Proposição 3/2018/Tribunal Pleno, na data de 

23.04.2018, inviável a designação de audiência instrutória, pois a 

competência desta Primeira Vara Criminal não abrangerá ações penais 

como a presente.

 Remeta-se à Segunda Vara, para, conforme a pauta e conveniência 

daquele douto juízo, ser designada a audiência

Barra do Garças, 27.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 208263 Nr: 8468-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue Marto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 240631

Trata-se de ação penal distribuída pelo Ministério Público, neste Juízo, em 

desfavor do réu Luciano Alves de Sousa, nascido em 18.05.1979, filho de 

Marinho Alves de Oliveira e Edna Maria de Souza, imputando-lhe a conduta 

típica prevista no art.303, paragráfo único c/c artigo 302, parágrafo 1°, inc 

III, e no artigo 306, parágrafo 1°, incs I e II, todos do Código de Trânsito 

Brasileiro.

O denunciado, Luciano Alves de Sousa, foi citação pessoalmente 

(certidão de fl.64). Por intermédio de seu advogado constituído, conforme 

devidamente juntado às fls 56/57, apresentou resposta à acusação, na 

qual reservou o direito de analisar o mérito em momento oportuno e arrolou 

como testemunhas as mesmas delineadas pelo Ministério Público.

 Não alegadas preliminares, exceções, questões de mérito, documentos 

novos, nem hipóteses previstas no art. 397, do CPP, não é o caso de 

absolvição sumária.

Em razão da aprovação da Proposição 3/2018/Tribunal Pleno, na data de 

23.04.2018, inviável a designação de audiência instrutória, pois a 

competência desta Primeira Vara Criminal não abrangerá ações penais 

como a presente.

 Remeta-se à Segunda Vara, para, conforme a pauta e conveniência 

daquele douto juízo, ser designada a audiência.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 27.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209971 Nr: 9529-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelias Alves dos Anjos, Luiz Henrique Silva 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagmiton Rodrigues da 

Silva - OAB:GO-22221

 Decisão

Autos de cód. 209971

 1) Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público, em desfavor Zelias 

Alves dos Anjos, nascido em 02.03.1975, filho de Nestor Luiz dos Antos e 

Aurelina Dias Alves, e Luiz Henrique Silva dos Santos, nascido em 

15/12/1966, filho de Ilton Luiz dos Santos e Tema Silva de Jesus, 

imputando-lhes conduta tipificada no art.14, caput, da Lei 10.826/03.

A denúncia foi recebida no dia 13.03.2017, conforme fl. 60. Foi expedida 

carta precatória para citação do acusado Luiz Henrique Silva dos Santos, 

que foi devidamente cumprida no dia 24.10.2017, conforme certidão de 

fl.65.

 Foi expedida carta precatória para a citação do acusado Zelias Alves dos 

Anjos, no dia 23.10.2017, não sendo possível obter êxito, pois o acusado 

atualmente reside na cidade de Igaratinga- MT, em local incerto, segundo 

as informações apresentadas, conforme fl.68.

Posteriormente, o réu Zelias Alves dos Anjos compareceu nos autos, junto 

procuração ad juditia (fl. 70). Procedeu-se, por ato ordinatório, à intimação 

a defesa do réu, via DJE, para apresentar a defesa preliminar dentro do 

prazo de 10 dias, conforme fl.72.

O acusado Zelias Alves dos Anjos, por defesa constituída, apresentou 

resposta à acusação, conforme fl. 73/76, sustentando, além de questões 

de mérito, a ilegitimidade de Zelias Alves dos Santo figurar no polo 

passivo.

O acusado Luiz Henrique Silva dos Santos, regularmente citado não 

apresentou resposta acusação.

 Dispositivo

a) Vistas à Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação, pela 

defesa do acusado Luiz Henrique Silva dos Santos (art. 396-A, §2º, CPP, 

incluído pela Lei 11.719/08);

b) Após, conclusos.

Barra do Garças, 28.8.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 251034 Nr: 7005-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ferreira de Jesus, Geraldo Pereira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos do cód. 251034

Denúncia recebida, conforme fl.74, em desfavor dos acusados Roberto 

Ferreira de Jesus e Geraldo Pereira dos Santos, pela conduta tipificada no 

artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

Os acusados devidamente citados (fl.76), apresentaram defesa inicial 

(fl.79), representado por defesa constituída.

Na defesa dos réus não foram alegadas matérias de mérito, exceções, 

preliminares, justificações e nem apresentados documentos novos, 

conforme consta em fl. 79/81.

Não sendo caso de absolvição sumária, rejeito a defesa preliminar.
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 Em razão da aprovação da Proposição 3/2018/Tribunal Pleno, na data de 

23.04.2018, inviável a designação de audiência instrutória, pois a 

competência desta Primeira Vara Criminal não abrangerá ações penais 

como a presente.

 Remeta-se à Segunda Vara, para, conforme a pauta e conveniência 

daquele douto juízo, ser designada a audiência.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 28.08.18

 Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 200491 Nr: 4066-09.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cinthia Rosa de Oliveira, Denis Rodrigues de 

Oliveira, Ronaldo Nóbrega da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - OAB:MT 

12.203-A, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos de cód. 200491

1. Considerando que a condenação contida nestes autos já é objeto de 

execução de pena, nos autos de cód. 219567, quanto o réu Denis 

Rodrigues de Oliveira, cód. 265360, quanto à ré Cinthia Rosa de Oliveira, e 

nos autos de cód.228936 quanto ao réu Ronaldo Nóbrega da Silva.

2. Ante o trânsito em julgado do acórdão de fls.646/658, certificado em 

fl.658, expeça-se guia de execução definitiva.

3. Arquive-se a presente ação penal.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças, 24.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 207564 Nr: 8069-07.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM, LFPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Luceny Rodrigues Severino de Lima - OAB:GO 

13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - OAB:MT 18.718

 Autos nº. 8069-07.2015.811.0004 – Cód.: 207564

Vistos em correição extraordinária.

Da análise dos autos, verifica-se a regular tramitação processual.

Afixe uma tarja amarela e uma azul, nos termos do artigo 347, inciso XIV, 

da CNGC.

No mais, intime-se a defesa dos denunciados para apresentação de 

alegações finais, no prazo legal.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Barra do Garças/MT, 23 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 248251 Nr: 5054-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BORGES ANDRADE - 

OAB:18.994/MT

 Isto posto, rejeito a preliminar de ausência de justa causa.Em 

prosseguimento, superadas as preliminares arguidas pela defesa e não 

verificadas as hipóteses do artigo 397, do Código de Processo Penal, 

designo o dia _____/_____/_____, às __________horas (horário oficial de 

Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e julgamento.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.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).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).Havendo testemunhas residentes em 

outra comarca, depreque-se sua oitiva. Intime-se e cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 23 de agosto de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 285833 Nr: 10546-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Carlos Itacarambi Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Hercilina Vieira Lima 

Sousa - OAB:GO 18.123-O

 Ante o exposto, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal e 

seguintes, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes 

de autoria, converto a prisão em flagrante de Weliton Carlos Itacarambi 

Vieira em prisão preventiva, como garantia da ordem pública, por 

conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei 

penal.Determino à Autoridade Policial que prossiga nas investigações, 

concluindo o inquérito, no prazo legal.Distribuído o inquérito policial, 

traslade-se cópia da presente para o mesmo, e se arquivem os autos, com 

as baixas necessárias.Expeça-se o necessário.Saem os presentes 

intimados.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 196396 Nr: 1387-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 256948 Nr: 10832-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 Intimação da advogada do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais nos autos.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011419-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Impulsionamento por Certidão 

Processo: 8011419-27.2016.8.11.0004 Conforme autorizado pelo art. 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono os presentes autos para que seja a parte 

requerida, DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, intimada nos termos do art. 6º da Seção IV da Resolução de 

nº 115 de 29/06/2010 do CNJ, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9º e 10 do art. 100 da CF, para que informe, em 30 dias, a 

existência de débitos, existentes em nome de Jesuino Oliveira Nascimento, 

CPF nº 165.730.301-25, que preencham as condições estabelecidas no § 

9º, sob pena de perda do direito de abatimento dos valores informados. 

BARRA DO GARÇAS, 29 de agosto de 2018 CRISTIANE MARIA DONADEL 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 

TELEFONE: (66) 34011598

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA MOREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc, O processo não está apto para julgamento. Inicialmente, 

verifico que a parte autora ingressou com a presente ação com o nome 

SEBASTIANA MOREIRA DE LIMA (possivelmente nome de solteira), mesmo 

do contrato discutido, mas apresentou documentos em nome de 

SEBASTIANA MOREIRA CARNEIRO DOS SANTOS. No caso, DETERMINO a 

parte autora que apresente documentos (certidão de casamento ou outro) 

que justifique a alteração de seu nome, e ainda apresente comprovante de 

endereço da epoca do contrato apresentado pela reclamada 

(fevereiro-2016). Intime-se a cumprir o solicitado no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos 

para sentença. 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: 8010564-82.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

OZAIR SILVA PROTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA (ADVOGADO(A))

EDUARDO DE ALCANTARA (REQUERIDO)

ROSIENE DA SILVA MELO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO - LUCIANA DE ALCANTARA, para que 

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

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente à custas, e R$ 200,00 (duzentos 

reais), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MERLEI KATIA REZENDE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc, Verifica-se que a parte autora apresentou justificativa da 

ausência da audiência de instrução posterior a sua realização, no entanto, 

verifica-se que a mesma estava doente e impossibilitada de apresentar em 

tempo hábil, de modo que entendo possível o acolhimento da justificativa 

apresentada. Assim, deve os autos retornarem para o escaninho de 

designação de nova audiência. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

VISTOS, ETC. O processo não está apto para julgamento. Necessário a 

conversão em diligência a fim de que a parte autora comprove, com 

documentação pertinente, que pleiteou a alteração do seu plano para o 

plano pré-pago conforme alegado, tendo em vista que no acordo realizado 

estava descrito que somente seria cancelado os serviços indevidos e não 

o plano em questão. Para tanto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, voltem os autos conclusos para sentença. 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: 1001441-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA SANTOS 92889417115 (REQUERENTE)

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - 

MT0018256A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 26/09/2018 Hora: 15:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8010357-83.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

HEUSIMAR ODA GOES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres (ADVOGADO(A))

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (EXECUTADO)

FERNANDO SALDANHA FARIAS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001443-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

KARINE MEDEIROS ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - GO0045732A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/09/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA CARVALHO ASSIS (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALIBIO KLEIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: NATHALIA CARVALHO ASSIS - MT15740/O, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/10/2018 Hora: 14:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010904-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BEZERRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNY CHRISTINE BARBOSA GRAHL (REQUERIDO)

ARLETE ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na exordial 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que a procedência da cobrança é medida 

que se impõem. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a promovida a pagar à parte 

autora, o valor estampado no pedido exordial, atualizado pelo INPC desde 

a data em que deveria ser pago, e com incidência de 1% a partir da 

citação. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 21 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002139-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENARIA PEIXOTO (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA NORONHA BORGES (ADVOGADO(A))

HITECH EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. Verifica-se que a citação da empresa ocorreu no endereço da 

senhora MARIANA JANOSKI, por ser socia proprietária. No entanto, a 

mesma comprovou que retirou-se da sociedade em 2016, permanecendo 

somente a pessoa de ODACIR BATISTA, residente no mesmo endereço, 

porém, considerando a possibilidade de eventual nulidade futura, é 

necessário que seja realizada a citação em nome do atual proprietário. 

Assim, designa-se nova audiência de conciliação e cite-se a empresa ré 

no endereço do seu sócio-proprietário ODACIR BATISTA: Rua Eleonora 

Ruck, nº 176, Bairro Serra Alta, CEP: 89.291-755, São Bento do Sul-SC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ANDRE DA MATA (ADVOGADO(A))

ELADIO ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E L ESTEVES IMOBILIARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

O feito em voga encontra-se alocado na caixa "minutar pedido urgente", 

eis porque DETERMINO a correta triagem dos autos alocando-o no 

escaninho "minutar pedido de penhora de ativos". Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001515-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RODRIGUES MARILIA (REQUERENTE)

MARLON FRANCISCO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERMINO DE ASSIS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A presente carta precatória foi expedida pela Justiça Comum Estadual, 

de tal sorte que seu cumprimento deve ser realizado perante uma das 

varas cíveis desta comarca e não junto a este juizado especial, eis 

porque, DETERMINO que sejam extraídas cópias dos presentes autos e 

remetidas ao cartório distribuidor, promovendo às baixas e anotações 

pertinentes. 2. Expeça-se ofício ao juízo deprecante informando-o da 

presente decisão. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000603-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO (ADVOGADO(A))
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ANDRE LUIS DE JESUS (ADVOGADO(A))

VANDUIR MARTINS DOS REIS (EXEQUENTE)

ALEX DA MATA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA LOPES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Analisando os autos, observo que a decisão contida no ID 12607285 foi 

lançada no feito equivocadamente, eis porque torno írrito o aludido ato 

judicial. Assim sendo, dando continuidade à marcha processual e tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para no prazo 

previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001459-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WSB - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EMBARGANTE)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANE CAMPOS DA CRUZ (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

W.S.B – Comércio de Móveis LTDA, manejou embargos de terceiros, 

alegando que um bem imóvel de sua propriedade sofreu constrição judicial 

nos autos 80111717-19.2016.8.11.0004. Pois bem, o art. 677 do CPC 

prevê: Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de 

sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo 

documentos e rol de testemunhas. (...) § 4o Será legitimado passivo o 

sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu 

adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para 

a constrição judicial. Desta forma, o legitimado passivo é o exequente que 

promove a execução e provoca o ato constritivo impugnado, bem como o 

executado. Assim sendo, intime a embargante para, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do feito por ausência dos pressupostos de 

procedibilidade, promover a emenda da inicial, trazendo para o polo 

passivo dos presentes embargos o executado nos autos principais. 

Decorrido o prazo, não havendo a emenda, faça para sentença extintiva, 

nos termos do art. 487, IV do CPC. Promovida a emenda, nova conclusão 

para deliberar quanto o pedido liminar. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BORGES LEAL (REQUERENTE)

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

para juntar instrumento procuratório, sob pena de indeferimento, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. DETERMINO a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

Ultrapassado o aludido prazo, independentemente de manifestação, faça 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001516-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JORGIANA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Cumpra-se conforme deprecado. Concretizado o objeto da missiva, 

arquive-se a presente mediante as baixas e anotações necessárias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEILY ADRIANA ARRUDA MORAES (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de receber a petição inicial, DETERMINO que a secretaria oficie a 

Secretaria de Estado de Justiça e Direito Humanos solicitando informações 

quanto a lotação atual da requerente, com cópias da petição inicial, 

consignando o prazo de 05 (cinco) dias para materialização do 

esclarecimento. 2. Após, faça conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001424-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEILY ADRIANA ARRUDA MORAES (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de receber a petição inicial, DETERMINO que a secretaria oficie a 

Secretaria de Estado de Justiça e Direito Humanos do Estado de Mato 

Grosso solicitando informações quanto a lotação atual da requerente, com 

cópias da petição inicial, consignando o prazo de 05 (cinco) dias para 

materialização do esclarecimento. 2. Após, faça conclusos. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARILENE FERREIRA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010128-94.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT (ADVOGADO(A))

KATIA SILVA VILELA (ADVOGADO(A))

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

MIRIAN DIAS ABREU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, o 

patrono da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ele indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte, inclusive realizando-se 

a transferência do montante para a conta bancária indicada nos autos. 

Uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o 

processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o artigo 

924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em 

vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, 

o que faço com esteio no art. 925 do códex processual civil. Após o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011357-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO (ADVOGADO(A))

RENATA BEATRIZ BILEGO (ADVOGADO(A))

DALLETH LARYSSA RODRIGUES GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, o 

patrono da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte, inclusive realizando-se 

a transferência do montante para a conta bancária indicada nos autos. 

Uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o 

processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o artigo 

924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em 

vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, 

o que faço com esteio no art. 925 do códex processual civil. Após o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CARDOSO BARRETOS (REQUERENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES (REQUERIDO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011508-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

MARINA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual a parte exeqüente requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. Analisando os autos 

verifico que o causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe 

poderes para receber valores, assim sendo, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará em nome do(a) 

advogado(a) que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. Após, cumpra-se as determinações já exaradas nos autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR (ADVOGADO(A))

EDVALDO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES (ADVOGADO(A))

LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

NORMA ALVES DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: EDVALDO PEREIRA DA SILVA - MT12552/O, CAMILA 

ESCOBAR - MT19364/O, BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA - 

MT22476/O, LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - MT0020410A, ELIZ 

MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - MT19967/O, para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 10/10/2018 Hora: 15:00 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012680-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER (REQUERIDO)

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte executada para no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

pagamento do valor referente a aplicação da astreinte. 2- Transcorrido o 

prazo supra, certifique-se se ocorreu ou não o pagamento da dívida, 

promovendo a conclusão dos autos para continuidade dos atos 

executórios. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-22.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

IARA LOPES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ABREU SILVA (REQUERIDO)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Determino à parte autora que junte aos autos comprovante de endereço 

em nome próprio e contemporâneo a data em que manejou a ação, sob 

pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Intime-se a parte 

requerida quanto ao conteúdo deste despacho, informando-a que eventual 

pagamento antes da homologação do acordo não surtirá os efeitos 

pretendidos neste processo se eventualmente ocorrer a extinção acima 

mencionada. 2- Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para juntada do 

documento, sob pena de presunção de que não reside em município 

abrangido por esta comarca. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

NIVALDO MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROGER FERNANDES - MT0008343A-O, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 10/10/2018 

Hora: 15:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010896-49.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VAGNER DE CARVALHO (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE FORMACAO DE CONDUTORES 

DO ESTADO DE GOIAS-COOPERTRAN (REQUERIDO)

ADALBERTO LEMOS LIMA (ADVOGADO(A))

EXPERT CURSOS & TREINAMENTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO - MARCOS VAGNER DE CARVALHO, para 

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

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente à custas, e R$ 211,47 (duzentos e 

onze reais e quarenta e sete centavos), referente a taxa. Fica cientificado 

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

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010914-70.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DOMINGAS MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO - DOMINGAS MOREIRA SANTOS, para que 

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

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente à custas, e R$ 143,30 (cento e 

quarenta e três reais e trinta centavos), referente a taxa. Fica cientificado 

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

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011321-47.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

WILIAN RIBEIRO DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OZAIR SILVA PROTO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DE OLIVEIRA CORREA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) da parte promovente/exequente para 

comparecer na Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais 

desta Comarca a fim de retirar a Certidão de Dívida expedida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011072-28.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO BERLINDO SILVA (REQUERENTE)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR COELHO DA SILVA (REQUERIDO)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO BENTO JUNIOR (REQUERIDO)

JOAO BENTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO - INÁCIO BERLINDO SILVA, para que efetue, 

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

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 315,20 (trezentos e quinze reais e 

vinte centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá acessar 

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

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

de internet o link: 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012523-88.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANNE GOMES BARRETO (REQUERENTE)

CRISTIANO ALVES VALIM BRITO COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO - JANNE GOMES BARRETO , para que efetue, 

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

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000235-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

OLAVO LUIZ DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYK PEREIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente OLAVO LUIZ DE ARRUDA, por meio 

de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: OLAVO LUIZ DE 

ARRUDA - MT23773/O-O, para se manifestar acerca da certidão do 

senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012074-67.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

JULIANA BARROS ALVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO - JULIANA BARROS ALVAO, para que 

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

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente à custas, e R$ 280,00 (duzentos e 

oitenta reais), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

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

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001525-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA (ADVOGADO(A))

ANNA LETTYCIA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BELCHIOR DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LEONARDO ANDRE DA MATA - MT0009126A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/10/2018 Hora: 14:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000252-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

DAUTO DIVINO GOMES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção que precisam 

de esclarecimento. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em diligência, para: a) 

determinar que os autores manifestem, em até 10 dias, interesse no 

prosseguimento do feito, considerando a ausência de justificativa como 

abandono/desinteresse, ocasião que certificado deve voltar concluso 

para sentença extintiva. b) caso positivo manifestação de interesse no 

procedimento, determinar que o autor justifique o apontamento dos fatos 

ocorridos na população crominiense. c) em seguida, aloque o processo no 

escaninho de análise da petição inicial. Ressalto que, atinente às 

testemunhas, se as informações não forem prestadas, ou providencias 

não forem tomadas, importará em desistência dessa modalidade de prova. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 21 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SILVEIRA REZENDE (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIVON ESTACIO BORGES (REQUERIDO)

ARIDAQUE LUIZ NETO (ADVOGADO(A))

ELISMAR JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 
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necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-90.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALDORI PEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMERSON GIOVANI ALMEIDA ASTOLFI (REQUERIDO)

MARIA DE LURDES DE ALMEIDA ASTOLFI (REQUERIDO)

RODRIGO TAUIL ADOLFO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MOREIRA (REQUERIDO)

M L DE ALMEIDA ASTOLFI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002204-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA MINERAL DO RONCADOR LTDA - ME (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

OSAIR FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEIAS CONFECCOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 21 de Agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012604-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

HERCULES COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012720-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA MARIA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010695-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OIAMITA MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ELIAS DO VALE (REQUERENTE)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012490-98.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANGELICA PIRES MONCAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

LUZENY LOPES DE OLIVEIRA SANTO (REQUERIDO)

EURIPEDES ALVES FEITOSA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA (ADVOGADO(A))

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011295-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 
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devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO GALVAO LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVORADA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. Conveniente registrar que o requerente não demonstrou ter 

postulado junto ao Banco do Brasil a suspensão dos descontos em sua 

conta corrente, demonstrando uma postura cômoda ao requerer que este 

magistrado adote uma conduta que compete ao próprio requerente. 3- No 

que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a 

lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 
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especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7. Frente ao exposto, por tudo mais que 

dos autos constam, com fulcro na inteligência extraída do art. 300, do CPC, 

INDEFIRO o pedido do promovente de tutela provisória. 8- Proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIJAINE NASCIMENTO NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. No caso vertente, 

verifica-se que há indícios que a parte autora está na iminência de ter seu 

nome negativado indevidamente junto aos órgãos de proteção, conforme 

se infere dos documentos anexados na proêmial, requerendo para tanto a 

tutela provisória com o escopo de impedir que o seu nome seja restrito. 

Com efeito, compreendo que da análise dos autos, razão assiste a parte 

promovente, notadamente pelo simples fato de que uma das premissas da 

tutela provisória é coibir a ocorrência de uma lesão ao eventual direito das 

partes. Sobre tal tutela nos ensina Fredie Didier Jr: “A tutela inibitória é 

aquela que tem por fim evitar a ocorrência de um ato contrário ao direito ou 

impedir sua continuação.” (in Código de Processo Civil. Vol. 2. Ed. Jus 

PODVM, 2016, p.611) 3. Sendo assim, no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da autora prova, 

notadamente por se tratar de relação consumerista. No que tange o 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que 

houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome da demandante 

nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem 

pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 4. No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 5. Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 6. No que 
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diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 8. Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido para que: a) 

o negócio jurídico pretensamente adquirido pela parte autora nos autos 

seja incontinenti rescindido, sendo defeso a requerida promover quaisquer 

cobranças em desfavor daquela, bem como b) ABSTENHA-SE de incluir o 

nome da parte demandante junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

sem prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade, sendo de 

bom alvitre registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na 

presente rusga com a requerida. 9. Proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14. Expeça-se o 

necessário. 15. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTEFANI GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Prima facie, antes de deliberar quanto ao pedido de tutela provisória, de 

bom alvitre anotar breves ponderações a respeito da possiblidade de 

tutela antecipada em face da Fazenda Pública. A Lei 9.494/1997 ao 

disciplinar sobre a aplicação da tutela provisória contra a Fazenda Pública, 

assim dispôs: “Art. 1° Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 

e 461 do Código de Processo Civil, o disposto nos arts. 5° e seu paragrafo 

único e art. 7° da Lei n° 4.348, de 26 de junho de 1964, e no art. 1° e seu § 

4° da Lei n° 5.21, de 09 de junho de 1966, e nos arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 

8.437, de 30 de junho de 1992.” 2- Ocorre que em datas pretéritas haviam 

discussões no meio jurídico nacional acerca da hipotética possibilidade de 

concessão da mencionada tutela contra a Fazenda Pública, bem como no 

que toca a (in)constitucionalidade do referido artigo, de tal sorte que se 

fez necessário bater as cancelas da Corte Suprema. Assim, o Pretório 

Excelso ao julgar a ação declaratória de constitucionalidade 4 DF, declarou 

constitucional o dispositivo legal, apregoando a possibilidade de aplicação 

das tutelas antecipadas em desfavor da Fazenda Pública. Corroborando, 

trago à baila o informativo 522 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Em 

conclusão, o Tribunal, por maioria, julgou procedente pedido formulado em 

ação declaratória de constitucionalidade, proposta pelo Presidente da 

República e pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 

para declarar a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/97 ("Aplica-se à 

tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil 

o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 4.348, de 26 de 

junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966, e 

nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.") - v. 

Informativo 167. Entendeu-se, tendo em vista a jurisprudência do STF no 

sentido da admissibilidade de leis restritivas ao poder geral de cautela do 

juiz, desde que fundadas no critério da razoabilidade, que a referida 

norma não viola o princípio do livre acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, 

XXXV). O Min. Menezes Direito, acompanhando o relator, acrescentou aos 

seus fundamentos que a tutela antecipada é criação legal, que poderia ter 

vindo ao mundo jurídico com mais exigências do que veio, ou até mesmo 

poderia ser revogada pelo legislador ordinário. Asseverou que seria uma 

contradição afirmar que o instituto criado pela lei oriunda do poder 

legislativo competente não pudesse ser revogada, substituída ou 

modificada, haja vista que isto estaria na raiz das sociedades 

democráticas, não sendo admissível trocar as competências distribuídas 

pela CF. Considerou que o Supremo tem o dever maior de interpretar a 

Constituição, cabendo-lhe dizer se uma lei votada pelo Parlamento está ou 

não em conformidade com o texto magno, sendo imperativo que, para isso, 

encontre a viabilidade constitucional de assim proceder. Concluiu que, no 

caso, o fato de o Congresso Nacional votar lei, impondo condições para o 

deferimento da tutela antecipada, instituto processual nascido do 

processo legislativo, não cria qualquer limitação ao direito do magistrado 

enquanto manifestação do poder do Estado, presente que as limitações 

guardam consonância com o sistema positivo e fundações de direito 

público, alcançando até mesmo os embargos do devedor julgados 

procedentes, no todo ou em parte, contra a Fazenda Pública, não se 

podendo dizer que tal regra seja inconstitucional. Os Ministros Ricardo 

Lewandowski, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie e Gilmar Mendes 

incorporaram aos seus votos os adendos do Min. Menezes Direito. 
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Vencido o Min. Marco Aurélio, que, reputando ausente o requisito de 

urgência na medida provisória da qual originou a Lei 9.494/97, julgava o 

pedido improcedente, e declarava a inconstitucionalidade formal do 

dispositivo mencionado, por julgar que o vício na medida provisória 

contaminaria a lei de conversão. ADC 4/DF, rel. orig. Min. Sydney 

Sanches, rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, 1º.10.2008. (ADC-4) 3- 

Outrossim, em que pese tenha sido declarado constitucional o referido 

disposto legal é vedado ao julgador conceder initio litis, seja em mandado 

de segurança, ou até mesmo em ação cognitiva as mencionadas tutelas 

que se referem: (a) reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens 

pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de 

vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) 

esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga 

respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. 4- 

Assim sendo, volvendo-me ao caso em tela e aos argumentos vertidos na 

peça inaugural, tenho que o caso não comporta a antecipação da tutela, 

vez que conforme restou demonstrado acima é expressamente vedada a 

concessão de tutela antecipada que tenha por objeto a reclassificação ou 

equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza, nos termos do que prevê 

a lei nº 9.494/97. Acerca do tema, aliás, é a pacífica jurisprudência do STJ: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "a 

antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser 

concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 

1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o 

provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de 

servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou 

extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, em que se 

discutem a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço 

denominado "sexta-parte" e pagamento de correspondentes verbas 

atrasadas". (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009) 2. Agravo regimental não 

provido.(AgRg no REsp 1372714/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

DJe 24/10/13) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART.535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TUTELA 

ANTECIPADACONTRA AFAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEMÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DEINTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

O acórdão embargado entendeu, com apoio na jurisprudência dominante 

do STJ, que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é 

possível nas hipóteses em que não incidam as vedações previstas na Lei 

9.494/97, quais sejam demandas sobre reclassificação, equiparação, 

aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou 

concessão de pagamento de vencimentos. [...] (EDcl no AgRg no REsp 

944.771?MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de21.08.09) 5- Portanto, 

considerando que a pretendida antecipação de tutela possui natureza de 

aumento remuneratório imediato, entendo incabível a concessão dos 

efeitos da tutela nos moldes pleiteados. 6- Ex positis, por entender não 

estarem presentes os requisitos elencados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, determinando 

sejam as partes intimadas da presente decisão. 7- Verificando que a 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, em atenção ao enunciado 01 

que a critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de conciliação no 

âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 

(trinta) dias parar apresentar defesa. 8- DETERMINO a citação do 

requerido para apresentação da defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição, observando o 

disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código 

de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 

249, todos do mesmo diploma. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.
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1- Prima facie, antes de deliberar quanto ao pedido de tutela provisória, de 

bom alvitre anotar breves ponderações a respeito da possiblidade de 

tutela antecipada em face da Fazenda Pública. A Lei 9.494/1997 ao 

disciplinar sobre a aplicação da tutela provisória contra a Fazenda Pública, 

assim dispôs: “Art. 1° Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 

e 461 do Código de Processo Civil, o disposto nos arts. 5° e seu paragrafo 

único e art. 7° da Lei n° 4.348, de 26 de junho de 1964, e no art. 1° e seu § 

4° da Lei n° 5.21, de 09 de junho de 1966, e nos arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 

8.437, de 30 de junho de 1992.” 2- Ocorre que em datas pretéritas haviam 

discussões no meio jurídico nacional acerca da hipotética possibilidade de 

concessão da mencionada tutela contra a Fazenda Pública, bem como no 

que toca a (in)constitucionalidade do referido artigo, de tal sorte que se 

fez necessário bater as cancelas da Corte Suprema. Assim, o Pretório 

Excelso ao julgar a ação declaratória de constitucionalidade 4 DF, declarou 

constitucional o dispositivo legal, apregoando a possibilidade de aplicação 

das tutelas antecipadas em desfavor da Fazenda Pública. Corroborando, 

trago à baila o informativo 522 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Em 

conclusão, o Tribunal, por maioria, julgou procedente pedido formulado em 

ação declaratória de constitucionalidade, proposta pelo Presidente da 

República e pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 

para declarar a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/97 ("Aplica-se à 

tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil 

o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 4.348, de 26 de 

junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966, e 

nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.") - v. 

Informativo 167. Entendeu-se, tendo em vista a jurisprudência do STF no 

sentido da admissibilidade de leis restritivas ao poder geral de cautela do 

juiz, desde que fundadas no critério da razoabilidade, que a referida 

norma não viola o princípio do livre acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, 

XXXV). O Min. Menezes Direito, acompanhando o relator, acrescentou aos 

seus fundamentos que a tutela antecipada é criação legal, que poderia ter 

vindo ao mundo jurídico com mais exigências do que veio, ou até mesmo 

poderia ser revogada pelo legislador ordinário. Asseverou que seria uma 

contradição afirmar que o instituto criado pela lei oriunda do poder 

legislativo competente não pudesse ser revogada, substituída ou 

modificada, haja vista que isto estaria na raiz das sociedades 

democráticas, não sendo admissível trocar as competências distribuídas 

pela CF. Considerou que o Supremo tem o dever maior de interpretar a 

Constituição, cabendo-lhe dizer se uma lei votada pelo Parlamento está ou 

não em conformidade com o texto magno, sendo imperativo que, para isso, 

encontre a viabilidade constitucional de assim proceder. Concluiu que, no 

caso, o fato de o Congresso Nacional votar lei, impondo condições para o 

deferimento da tutela antecipada, instituto processual nascido do 

processo legislativo, não cria qualquer limitação ao direito do magistrado 

enquanto manifestação do poder do Estado, presente que as limitações 

guardam consonância com o sistema positivo e fundações de direito 

público, alcançando até mesmo os embargos do devedor julgados 

procedentes, no todo ou em parte, contra a Fazenda Pública, não se 

podendo dizer que tal regra seja inconstitucional. Os Ministros Ricardo 

Lewandowski, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie e Gilmar Mendes 

incorporaram aos seus votos os adendos do Min. Menezes Direito. 

Vencido o Min. Marco Aurélio, que, reputando ausente o requisito de 

urgência na medida provisória da qual originou a Lei 9.494/97, julgava o 

pedido improcedente, e declarava a inconstitucionalidade formal do 

dispositivo mencionado, por julgar que o vício na medida provisória 

contaminaria a lei de conversão. ADC 4/DF, rel. orig. Min. Sydney 

Sanches, rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, 1º.10.2008. (ADC-4) 3- 

Outrossim, em que pese tenha sido declarado constitucional o referido 

disposto legal é vedado ao julgador conceder initio litis, seja em mandado 

de segurança, ou até mesmo em ação cognitiva as mencionadas tutelas 

que se referem: (a) reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens 

pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de 

vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) 
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esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga 

respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. 4- 

Assim sendo, volvendo-me ao caso em tela e aos argumentos vertidos na 

peça inaugural, tenho que o caso não comporta a antecipação da tutela, 

vez que conforme restou demonstrado acima é expressamente vedada a 

concessão de tutela antecipada que tenha por objeto a reclassificação ou 

equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza, nos termos do que prevê 

a lei nº 9.494/97. Acerca do tema, aliás, é a pacífica jurisprudência do STJ: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "a 

antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser 

concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 

1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o 

provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de 

servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou 

extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, em que se 

discutem a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço 

denominado "sexta-parte" e pagamento de correspondentes verbas 

atrasadas". (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009) 2. Agravo regimental não 

provido.(AgRg no REsp 1372714/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

DJe 24/10/13) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART.535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TUTELA 

ANTECIPADACONTRA AFAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEMÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DEINTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

O acórdão embargado entendeu, com apoio na jurisprudência dominante 

do STJ, que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é 

possível nas hipóteses em que não incidam as vedações previstas na Lei 

9.494/97, quais sejam demandas sobre reclassificação, equiparação, 

aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou 

concessão de pagamento de vencimentos. [...] (EDcl no AgRg no REsp 

944.771?MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de21.08.09) 5- Portanto, 

considerando que a pretendida antecipação de tutela possui natureza de 

aumento remuneratório imediato, entendo incabível a concessão dos 

efeitos da tutela nos moldes pleiteados. 6- Ex positis, por entender não 

estarem presentes os requisitos elencados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, determinando 

sejam as partes intimadas da presente decisão. 7- Verificando que a 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, em atenção ao enunciado 01 

que a critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de conciliação no 

âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 

(trinta) dias para apresentar defesa. 8- DETERMINO a citação do requerido 

para apresentação da defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a 

conclusão dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso 

temporal, com ou sem a peça de redarguição, observando o disposto no 

artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo 

Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do 

mesmo diploma. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 
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ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória. 8- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. No caso concreto, em que pese a parte autora 

tenha alegado que vendeu o mencionado bem móvel, não há nos autos 

nenhuma prova robusta que sustente o alegado, nem mesmo que houve a 

dita tradição, havendo somente documentos indicando que o réu é 

devedor de créditos tributários. Por outro lado, em conformidade com o art. 

134 do Código de Trânsito Brasileiro, caberia ao vendedor, ora requerente, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comunicar aos órgãos competentes sobre a 

referida venda, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas 

penalidades administrativas até a comunicação da venda, eis porque, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, porquanto não restou demonstrada 

a probabilidade do direito. Conveniente ponderar que a comunicação de 

venda aportada aos autos somente foi realizada após a inserção do nome 

do demandante nos órgãos de proteção ao crédito, demonstrando a nítida 

intenção de se esquivar da sua pretensa responsabilidade. 3. De bom 

alvitre registar que nesta seara processual não se faz um julgamento de 

mérito da celeuma, mas apenas e tão somente uma análise dos requisitos 

ensejadores para a concessão ou não da tutela provisória. 4. Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 5. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 6. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 7. Expeça-se o necessário. 8. Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 59 de 768



deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória. 8. Por fim, conveniente registrar que a parte requerente 

postulou pela concessão das benesses da gratuidade da justiça, contudo 

infere-se da narração fática que o mesmo adquiriu um veículo da parte 

requerida em valor consideravelmente elevado, sem olvidar ao fato de que 

ele não possui declaração de imposto de renda, bem como verifica-se a 

inexistência de anotação na CTPS. Assim sendo, ante os robustos indícios 

de que o requerente tem condições de arcar com as custas processuais, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Outrossim, com fulcro na inteligência 

do art. 40, do CPC, DETERMINO a expedição de ofícios a DEPOL e a 

Receita Federal, acompanhados das peças do processo para a 

verificação licitude dos bens em nome da parte autora. 9. Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 12. Expeça-se o necessário. 13. Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 
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celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

DJALMA DIVINO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 
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conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

parcialmente initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no 

que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar 

que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a 

requerida. 8- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição 

de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, 

fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de 

R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da 

parte requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 

(quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada 

em caso de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida 

- na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCYELLE BOJARSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

INDUSTRIA DE MOVEIS BARTIRA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 
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Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Com efeito, no caso sub 

examine a consumidora ao efetuar a compra estabeleceu um vínculo de 

confiança nos produtos fornecidos pela promovida, estando certa de que 

concretizando o pagamento, receberia o produto sem avarias, contudo 

não foi o que ocorreu, vez que o indigitado produto apresenta defeitos e 

avarias, de modo que não houve nem mesmo solução para o mesmo, 

caracterizando a probabilidade do direito. No que tange o requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que a parte autora pagou por um produto que sequer está usufruindo, não 

podendo suportar o ônus da má qualidade dos produtos fornecidos pela 

parte requerida. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Frente ao exposto, com espeque no 

artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, 

determinando as requeridas que, no prazo de 10 (dez) dias, procedam 

com a troca do produto descrito na nota fiscal contida no ID14889604 ou 

que restituam a quantia de R$ 831,00 (oitocentos e trinta e um reais) 

devidamente atualizada, sob pena de incorrer em multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos) reais, sem prejuízo de a multa ser majorada em 
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caso de necessidade. 8- DEFIRO a promovente os benefícios da Justiça 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, 

pessoa física hipossuficiente. 9- APRAZE enseada conciliatória e proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FANTINI & CLEMENTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Destarte, no caso sub 

examine o consumidor ao efetuar a compra dos produtos depositou sua 

confiança nos serviços prestados pela promovida, estando certo de que 

concretizando o pagamento, receberia o produto na data convencionada, 

sendo que há elementos evidenciando haver um considerável grau de 

plausibilidade em torno da narrativa fática constante na vestibular, uma 

vez que os documentos anexados a exordial sinalizam ter ocorrido o 

pagamento, entretanto, não houve a entrega da mercadoria na data 

aprazada entre as partes, caracterizando a probabilidade do direito. No 

que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a parte autora pagou por 

um produto que sequer está usufruindo, não podendo suportar o ônus da 

má prestação de serviços realizado pela promovida. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 
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existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Frente ao 

exposto, com espeque no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela, determinando a parte requerida que no prazo de 15 

(quinze) dias, entregue a parte requerente 4.000 (quatro mil) tijolos, sob 

pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, 

sem prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 8- 

Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13-Expeça-se o 

necessário. 14-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001524-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S C MARQUES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Destarte, no caso sub 

examine o consumidor ao efetuar a compra dos produtos depositou sua 

confiança nos serviços prestados pela promovida, estando certo de que 

concretizando o pagamento, receberia o produto na data convencionada, 

sendo que há elementos evidenciando haver um considerável grau de 

plausibilidade em torno da narrativa fática constante na vestibular, uma 

vez que os documentos anexados a exordial sinalizam ter ocorrido o 

pagamento, entretanto, não houve a entrega da mercadoria na data 

aprazada entre as partes, caracterizando a probabilidade do direito. No 

que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a parte autora pagou por 

um produto que sequer está usufruindo, não podendo suportar o ônus da 

má prestação de serviços realizado pela promovida. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 
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ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Frente ao 

exposto, com espeque no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela, determinando a parte requerida que no prazo de 15 

(quinze) dias, entregue a parte requerente 500 (quinhentos) tijolos, sob 

pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 100,00 (cem) reais, sem 

prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 8- Proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13-Expeça-se o 

necessário. 14-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

MARINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 
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possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória. 8. DEFIRO a parte autora as benesses da gratuidade da justiça. 

9. Apraze audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12. Expeça-se o 

necessário. 13. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROMEU ALBANO KASPER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

RAPHAEL DE SOUSA ALVES TITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 
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âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3. Frente ao exposto, por tudo mais que dos autos constam, com 

fulcro na inteligência extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do 

promovente de tutela provisória. 4. Apraze audiência de conciliação e 

proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001508-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. No que tange à 

probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência 

tem se manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita 

prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte 

autora prova, notadamente por se tratar de relação consumerista. No que 

tange o requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que as mensagens enviadas ao número de telefone 

da requerente poderão causar inúmeros prejuízos a autora, tanto de 

ordem psicológico como financeira, vez que a autora está sendo coagida 

a adimplir dívida de um serviço que não foi contratado. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira e moral àquela. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado da Requerente por conta da conduta do requerido, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 
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ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido para que a parte requerida se abstenha de enviar mensagens ao 

número de celular da requerente, sob pena de incorrer em multa inibitória 

no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada mensagem enviada 

direcionada a esta, sendo de bom alvitre destacar que a medida restringe 

às dívidas espelhadas na rusga. 8- Proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13-Expeça-se o 

necessário. 14-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011440-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR DUARTE BISPO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, a 

advogada da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes 

autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o 

artigo 924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo 

em vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em 

apreço, o que faço com esteio no art. 925 do códex processual civil. Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013077-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ANTONIO DE FREITAS (EXEQUENTE)

GABRIEL LUIZ ESTEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2- 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 
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com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012436-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI OLIVEIRA TELES ALVES (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLEONICE NIMIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE BUSCA NA INTERNET LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

MONETIZZE LTDA - ME (REQUERIDO)

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

NDN TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

RD TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

IG PUBLICIDADE E CONTEUDO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 
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ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória. 8- Apraze audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENE PEREIRA HORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. No caso vertente, 

verifica-se que há indícios que a parte autora está na iminência de ter seu 

nome negativado indevidamente junto aos órgãos de proteção, conforme 

se infere dos documentos anexados na proêmial, requerendo para tanto a 

tutela provisória com o escopo de impedir que o seu nome seja restrito. 

Com efeito, compreendo que da análise dos autos, razão assiste a parte 

promovente, notadamente pelo simples fato de que uma das premissas da 

tutela provisória é coibir a ocorrência de uma lesão ao eventual direito das 

partes. Sobre tal tutela nos ensina Fredie Didier Jr: “A tutela inibitória é 

aquela que tem por fim evitar a ocorrência de um ato contrário ao direito ou 

impedir sua continuação.” (in Código de Processo Civil. Vol. 2. Ed. Jus 

PODVM, 2016, p.611) 3. Sendo assim, no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da autora prova, 

notadamente por se tratar de relação consumerista. No que tange o 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que 

houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome da demandante 

nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem 

pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 4. No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 5. Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 
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CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 6. No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 8. Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido para que: a) 

o negócio jurídico pretensamente adquirido pela parte autora nos autos 

seja incontinenti rescindido, sendo defeso a requerida promover quaisquer 

cobranças em desfavor daquela, bem como b) ABSTENHA-SE de incluir o 

nome da parte demandante junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

sem prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade, sendo de 

bom alvitre registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na 

presente rusga com a requerida. 9. Proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14. Expeça-se o 

necessário. 15. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGAMENON BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. 
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Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. No caso vertente, 

verifica-se que há indícios que a parte autora está na iminência de ter seu 

nome negativado indevidamente junto aos órgãos de proteção, conforme 

se infere dos documentos anexados na proêmial, requerendo para tanto a 

tutela provisória com o escopo de impedir que o seu nome seja restrito. 

Com efeito, compreendo que da análise dos autos, razão assiste a parte 

promovente, notadamente pelo simples fato de que uma das premissas da 

tutela provisória é coibir a ocorrência de uma lesão ao eventual direito das 

partes. Sobre tal tutela nos ensina Fredie Didier Jr: “A tutela inibitória é 

aquela que tem por fim evitar a ocorrência de um ato contrário ao direito ou 

impedir sua continuação.” (in Código de Processo Civil. Vol. 2. Ed. Jus 

PODVM, 2016, p.611) 3. Sendo assim, no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da autora prova, 

notadamente por se tratar de relação consumerista. No que tange o 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que 

houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome da demandante 

nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem 

pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 4. No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 5. Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 6. No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 8. Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido para que: a) 

o negócio jurídico pretensamente adquirido pela parte autora nos autos 

seja incontinenti rescindido, sendo defeso a requerida promover quaisquer 

cobranças em desfavor daquela, bem como b) ABSTENHA-SE de incluir o 

nome da parte demandante junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob 
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pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

sem prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade, sendo de 

bom alvitre registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na 

presente rusga com a requerida. 9. Proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14. Expeça-se o 

necessário. 15. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ (ADVOGADO(A))

HILDA GALDINO FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

NILTON MARTINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice. 2- Observa-se que para a concessão in 

limine litis da tutela provisória faz-se necessário que no caso sub examine 

esteja presentes os requisitos delineados no artigo 300, do CPC. No caso 

em epígrafe pretende a parte promovente o deferimento liminar com o fito 

de que a promovida suspenda as cobranças referentes à ligação de 

esgoto e por consequência, a emissão de novas faturas sem a cobrança 

da mencionada taxa. É o relato necessário em apertada síntese. Pois bem, 

em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

verifica-se que está em trâmite, precisamente na Quarta Vara Cível desta 

comarca uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, 

contendo o mesmo objeto (causa de pedir) da presente demanda. 

Destarte, verifica-se que naquela demanda o pedido de tutela provisória 

possui os mesmos fundamentos constantes na vestibular em apreço, 

porquanto, denota-se que a referida tutela foi concedida pelo juízo de piso, 

contudo, reformada pela instância superior, senão vejamos: E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — 

PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — COBRANÇA 

PELA CONEXÃO DA EDIFICAÇÃO URBANA À REDE DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO — PREVISÃO NA LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007. 

EXCESSIVIDADE DO VALOR E COBRANÇA DE QUEM NÃO SE BENEFICIOU 

DO SERVIÇO —— DILAÇÃO PROBATÓRIA— NECESSIDADE. A cobrança 

pela conexão de edificação urbana à rede de esgotamento sanitário está 

prevista no artigo 45 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, bem como 

no contrato administrativo firmado com o Poder Público. A conclusão de 

que o valor cobrado é excessivo ou que estaria a abranger despesas cujo 

ônus deve ser suportado pela Concessionária, bem como que a cobrança 

é realizada em relação a quem não foi beneficiado pelo serviço, depende 

de minudente dilação probatória, incompatível com o deferimento da tutela 

provisória de urgência. Recurso provido. 3- Deste modo, adstrito ao artigo 

489, § 1°, VI, do estatuto processual civil, o indeferimento da tutela é 

medida que se impõe, notadamente porque a mesma relação fática discuta 

no bojo da ACP, deu causa a presente celeuma, qual seja, a suposta 

cobrança ilegal da taxa de ligação de esgoto. Deveras, em análise aos 

requisitos ensejadores da tutela provisória compreendo que os mesmos 

restaram prejudicados em face dos argumentos acima expostos, 

porquanto a concessão initio litis da liminar reclama produção de provas, 

conforme se infere do acórdão acima transcrito. 4- No que toca à inversão 

do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes. 5- Em que pese os conteúdos 

díspares das correntes, compreendo que no âmbito dos procedimentos do 

juizado especial e nos processos em que não se lança decisão 

saneadora, o momento adequado é quando da prolação da sentença, vez 

que a regra da inversão se presta a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que nos 

procedimentos onde não se é possível deitar uma decisão saneadora 

definindo as provas que as partes devem produzir, as regras da inversão 

do ônus da prova são de julgamento da causa e somente após a instrução 

do feito, no momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a 

afirmar se existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de 

inversão do ônus da prova. Neste sentido já se manifestou o STJ, v.g.: 

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE 

JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 

INEXISTÊ-NCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à 

possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no momento de proferir a 

sentença numa ação que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil 

moderno enfatiza, como função primordial das normas de distribuição de 

ônus da prova, a sua atribuição de regular a atividade do juiz ao 

sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um 

julgamento por presunção, essas regras devem ser aplicadas apenas de 

maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, têm o dever de 

colaborar com a atividade judicial, evitando-se um julgamento por 

presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se portar de 

maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não pertencem à 

parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 4. O 

processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja possível 

às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a um 

resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

– RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 – 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 
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consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Ante o exposto, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do 

promovente, de tutela provisória, tendo em vista que para a concessão 

liminar se faz necessária dilação probatória. 8- Proceda à citação pessoal 

da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

13- Expeça-se o necessário. 14- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE RODRIGUES BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSMARI ARENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 21 de Agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002238-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

MARCELO ROSSI JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. Ante a absoluta falta de provas, e 

a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 21 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-34.2017.8.11.0004
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. A parte autora ingressou com ação de 

obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais. Aponta 

que tem plano de saúde junto a requerida ha vários anos, e ao apresentar 

dificuldades por obesidade progressiva, foi lhe indicado que a única 

solução é cirurgia bariátrica. Em contestação a requerida menciona que o 

procedimento requerido tem exclusão contratual e incita a Resolução 428 

da ANS. Finaliza dizendo que o tratamento solicitado não se trata de 

tratamento de patologia, mas sim de matéria de reprodução humana. Por 

fim que não cometeu ato ilícito, e que o contrato de adesão deve ser 

cumprido. Refuta danos morais e materiais. Sobre os contornos do 

processo, tenho que a controvérsia está instalada se o fato da não 

cobertura do plano de saúde é legal, e com argumentos diversos tenta a 

reversão dessa decisão administrativa do plano em não cobrir o 

tratamento. Pois bem. Observando as provas do caderno, a legislação 

envolta, a situação pessoal das partes, as disposições gerais de 
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equidade, e narrando alguns detalhes ao final imperioso traçar um final 

deslinde. incipiens ad iudicium, tenho que é preciso produzir uma decisão 

de equidade latente, que não seja evidentemente contra legem. Primeiro 

ponto a se destacar, é que estamos diante de uma situação que demanda 

interpretação contratual. Não há que se olvidar, que nesta tarefa é preciso 

considerar que na seara consumerista é cogente o art. 47 do CDC quando 

impõem que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira 

mais favorável ao consumidor”. Tal principio é aplicável também às 

cláusulas em gerais, ou seja, quando houver conflitos entre elas, deve-se, 

a principio, dar preferência àquela que melhor tutela a parte vulnerável da 

relação, no caso o consumidor. Inclusive em matéria de saúde a 

jurisprudência é clara nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.FORNECIMENTO DE 

MATERIAL PARA CIRURGIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MONTANTE COMPENSATÓRIO. ARBITRAMENTO 

EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

relação jurídica existente entre os litigantes encontra-se submetida às 

normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, já está 

pacificado o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, nos termos 

do enunciado nº 469 de sua Súmula, que dispõe: "Aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. Em se 

tratando de contrato de adesão, as cláusulas contratuais devem ser 

interpretadas de forma mais benéfica ao consumidor, consoante o 

disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a 

força do princípio do pacta sunt servanda. 3. É patente o dano moral 

experimentado pelo consumidor em face da recusa abusiva da 

autorização de material necessário ao procedimento cirúrgico. 

Vislumbra-se ofensa aos direitos de personalidade, em razão da dor e 

sofrimento psíquico experimentado quando se encontra fragilizado em 

razão da doença e de seus efeitos, ensejando a compensação por danos 

morais, emergindo daí o dever de indenizar (inciso IV, art. 51 do CDC). 

Precedentes do STJ e TJDFT. 4. O valor fixado a título de compensação 

por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser 

pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma 

de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e 

inibidor da conduta praticada. Essa compensação não pode ser fonte de 

enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do 

devedor. Normativa da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 

944 do Código Civil. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n. 

919834, 20150110135397APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: 

SILVA LEMOS, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado 

no DJE: 18/02/2016. Pág.: 215) “Direito Civil. Contrato de seguro-saúde. 

Transplante. Cobertura do tratamento. Cláusula dúbia e mal redigida. 

Interpretação favorável ao consumidor. Art. 54, § 4º CDC (...). 

Cuidando-se de interpretação de contrato de assistência 

médico-hospitalar, sobre a cobertura ou não de determinado tratamento 

(...). Acolhida a premissa de que a cláusula excludente seria dúbia e de 

duvidosa clareza, sua interpretação deve favorecer o segurado nos 

termos do art. 54§4º, CDC. Com efeito, nos contratos de adesão, as 

cláusulas limitativas ao direito do consumidor contratantes deverão ser 

redigidas com clareza e destaque, para que não fujam de sua percepção 

leiga.” (STJ, Resp. 311.509, Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 

03/05/2001, p. DJ 25/06/01). Não bastasse isso, a revisão contratual é 

garantia insopitável insculpida no art, 6 º, V do CDC sendo um direito 

básico do consumidor, e apenas deste. Nesse dispositivo, erige-se a 

possibilidade de modificação das cláusulas que estabeleçam, no momento 

mesmo da formação do contrato, prestações desproporcionais, o que 

caracteriza, devido à vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, 

o instituto da lesão. Na segunda parte, do mesmo dispositivo mencionado, 

deparamos com o direito à revisão contratual em razão de fatos 

supervenientes que tornem as prestações demasiadamente onerosas. 

Diante dessas considerações, no caso em tela o raciocínio é simples. 

Quando se faz um plano de saúde, o único objetivo é garantir a 

assistência para que inclusive o contratante não seja pego de surpresa ou 

sem condições de arcar com um tratamento de saúde, que não raros são 

valores muito elevados. No caso dos autos, temos exatamente esta 

questão onde a situação ficou meramente excessiva, e se o impedimento 

deriva apenas de uma clausula de adesão, esta deve ser revisionada 

(quebrada), para garantir o direito do consumidor ao acesso do que está 

lhe sendo tolhido. Nesse mesmo sentido já se manifestou o STF, senão 

vejamos: A Turma Recursal decidiu a controvérsia nos termos seguintes: 

“embora regidos por lei específica (Lei nº 9.656/98) e sigam orientações 

da Agência Nacional de Saúde Suplr – ANS e do CONSU (Conselho de 

Saúde Suplementar), os planos privados de assistência à saúde não 

estão imunes aos princípios e normas contidos no CDC, porque integram a 

categoria dos contratos de consumo. Como norma de ordem pública 

constitucional, o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado com o 

objetivo precípuo de restabelecer o equilíbrio de direitos e deveres entre o 

consumidor e o fornecedor nas relações de consumo, pautado nos 

princípios da boa fé e lealdade. Também o Código Civil consagra os 

princípios da probidade e boa fé não só na conclusão, como também, na 

execução do contrato (art. 422), impondo, ainda,balizas à liberdade de 

contratar, a qual será ‘exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato’ (art. 421). Outrossim, não se deve esquecer que o art. 6º, da Lei 

nº 9.099/95, autoriza o juiz a adotar ‘em cada caso a decisão que reputar 

mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências 

do bem comum’. Assim, por força das normas legais aqui lembradas, ao 

juiz é permitido restabelecer o equilíbrio entre as partes quando houver 

onerosidade excessiva decorrente ou não de fatos supervenientes e, não 

necessariamente imprevisíveis, podendo, assim, promover a exclusão das 

cláusulas e condições que estabeleçam prestações desproporcionais, 

bem como a revisão das que forem excessivamente onerosas ao 

consumidor, reconhecendo a abusividade ou o desacordo com o sistema 

de proteção ao consumidor (art. 51. IV e XV, do CDC), privilegiando a 

interpretação que lhe seja mais favorável (art. 7, CDC). (…) Na situação 

em julgamento, acometida a recorrida de endometriose com os sintomas 

clássicos, descritos no Relatório médico de fls. 13, o tratamento através 

da inseminação artificial encontra expressa recomendação médica. Por 

outro lado, a doença discutida não se encontra excluída do rol de 

cobertura previsto no plano de saúde contratado. Assim, não havendo 

exclusão de cobertura da patologia pelo plano de saúde, a escolha do 

tratamento passa a ser da exclusiva alçada médica, cujo custeio, sem 

prova da ineficiência ou inaplicação do método ao caso, não pode ser 

negado pela operadora, não podendo prevalecer cláusula contratual que, 

contraditória com a própria finalidade e natureza do contrato de 

assistência à saúde, cobre a moléstia e nega o meio curativo tido por 

eficaz pelo médico assistente” (fls. 313-314 – grifos nossos). O acórdão 

recorrido está fundamentado na legislação infraconstitucional, 

especificamente o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 

n. 9.099/1995, cujas normas, analisadas e interpretadas pela Turma 

Recursal, embasaram seu convencimento da necessidade de restauração 

do equilíbrio contratual e da finalidade do contrato de assistência à saúde. 

Concluir de forma diversa demandaria o reexame da legislação 

mencionada, o que não pode ser adotado em recurso extraordinário. 

(...)Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2013.Ministra CÁRMEN 

LÚCIARelatora. RECURSO EXTRAORDINÁRIO : DJe-045 DIVULG 

07/03/2013 PUBLIC 08/03/2013. RE 732226 BA Sobre o tema obesidade, 

temos decisões no sentido favoráveis: O TJ/MG proveu à apelação por 

entender que a cirurgia a que se submeteu o segurado se deu em razão 

de doença preexistente. Assim, é licito à seguradora se opor ao 

pagamento da cobertura, quando haja expressa excludente de cobertura 

para tal caso, além de comprovada má-fé daquele no momento da 

contratação.Inconformado, o segurado recorreu ao STJ sustentando 

violação ao CDC no que diz respeito aos direitos básicos do consumidor, 

práticas e cláusulas abusivas, proteção contratual e contratos de adesão. 

Alegou também dissídio jurisprudencial.Ao decidir, a relatora destacou que 

na data da contratação do plano, o segurado declarou à seguradora que 

pesava 146 quilos e media 1,53 metros, o que resulta num IMC - Índice de 

Massa Corporal de 62 kg/m2, indicador claro de obesidade mórbida."No ato 

de adesão ao contrato, o segurado encontrava-se mais de 85 quilos acima 

de seu peso ideal, situação que, por óbvio, foi constatada pela seguradora 

e que notoriamente acarreta diversos males à saúde, bem como vem cada 

vez mais sendo tratada por intermédio da cirurgia para redução do 

estômago", acrescentou.A ministra ressaltou, ainda, que quando o 

segurado procurou a Unimed, ele buscava um seguro que oferecesse 

cobertura para os riscos à sua saúde, principalmente aqueles derivados 

do seu sobrepeso. A seguradora, por sua vez, mesmo ciente do quadro 

de obesidade mórbida do segurado, concordou em firmar o contrato. Por 

essa razão, a prevalecer a boa-fé contratual, não há como admitir a 

recusa da Unimed em oferecer cobertura para um sinistro derivado 

especificamente da obesidade mórbida do segurado, sob pena de estar 

negando vigência àquilo que as partes tinham em mente quando 

celebraram o contrato.Por fim, a relatora entendeu que antes de concluir o 
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contrato de seguro de saúde, pode a seguradora exigir do segurado a 

realização de exames médicos para constatação de sua efetiva 

disposição física e psíquica, mas, não o fazendo e ocorrendo sinistro, não 

se eximirá do dever de indenizar, salvo se comprovar a má-fé do 

segurado ao informar seu estado de saúde. Resp 1230233 Ementa: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. 

DANO MORAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA IMPUGNAÇÃO 

AOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO PARA O CONHECIMENTO 

DO RECURSO ESPECIAL E O SEU PARCIAL PROVIMENTO. 1. A 

jurisprudência desta Corte tem como assente que a injusta recusa à 

cobertura do plano de saúde gera dano moral, pois agravada a situação 

de aflição psicológica e de angústia do usuário, que ademais se encontra 

com a saúde debilitada. (REsp n. 918.392/RN, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI). 2. Caso concreto em que o acórdão recorrido cristaliza 

situação de debilidade da saúde do paciente e de emergência, pois 

acometido de várias comorbidades, mas conclui pela inexistência de 

danos morais. Situação fática traçada no aresto suficiente a endossar o 

reconhecimento de danos morais indenizáveis. Ausência de específica 

impugnação às referidas conclusões. Desatendimento ao disposto no § 1º 

do art. 1.021 do CPC/2015 . 3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. STJ - 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1457009 MG 

2014/0128243-1 (STJ) Sobre os danos morais, em vista do evidente 

defeito na prestação do serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo 

que devem ser procedidos. Neste passo, temos que o substantivo Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, 

acessando especialmente a parte educativa e compensatória da natureza 

do dano moral. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) declarar revisionada e rescindida a 

clausula contratual em que a promovida se alicerça para justificar a não 

cobertura do tratamento/procedimento que pleiteia a autora, ancorado pelo 

principio da lesão, da garantia da revisão, e a necessidade de resguardar 

e proteger a hipossuficiência do consumidor. b) por consequência da 

declaração anterior, TORNAR A DECISAO LIMINAR DO EVENTO nº 

11139834, DEFINITIVA, para determinar que a promovida realize o 

procedimento de GASTROPLASTIA ou BARIÁTRICA, disponibilizando, em 

até no máximo DEZ dias as mencionadas autorizações, fixando para tanto, 

na permissibilidade do art. 536 do NCPC, multa de R$ 1000,00 (hum reais) 

por dia de atraso, até o limite de QUARENTA SALARIOS, em caso de 

injustificado descumprimento da presente ordem. c) condenar a 

promovida, a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista 

cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,a título de dano moral, 

devidamente atualizado pelo INPC desde o arbitramento, na forma da 

Sumula 362 do STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 21 de Agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010904-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BEZERRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNY CHRISTINE BARBOSA GRAHL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na exordial 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que a procedência da cobrança é medida 

que se impõem. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a promovida a pagar à parte 

autora, o valor estampado no pedido exordial, atualizado pelo INPC desde 

a data em que deveria ser pago, e com incidência de 1% a partir da 

citação. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 21 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

VANICE NEVES NOLASCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000920-69.2018.811.0004 Pólo Ativo: VANICE NEVES 

NOLASCO Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 
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provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS onde em resumo 

aduz a parte autora, que teve furtado seu cartão bancário e 

indevidamente teve contratado no mesmo dia do ocorrido empréstimo no 

caixa eletrônico. Aduz que dirigiu-se ao Banco com o boletim de 

ocorrência e que o Banco informou que cancelaria as cobranças, no 

entanto, as mesma continuam acontecendo, inclusive tendo seu nome 

negativado. O Reclamado na contestação alega que a autora não 

comunicou ao banco para que fosse bloqueado o cartão, visto que não 

apresenta nenhum documento de comprovação, de modo que requer a 

improcedência da inicial. Pois bem, em analise aos fatos e documentos 

constantes no processo, verifico que a autora não comprova ter efetuado 

a comunicação do furto do cartão, inclusive no próprio boletim de 

ocorrência teve a alteração para constar somente após vários meses, e 

quanto ao banco não apresenta nenhum documento apto a comprovar 

como protocolo, senha de atendimento, ou outro. No entanto, diante da 

hipossuficiência do consumidor, diante dos inúmeros casos de fraudes e 

furtos que vêm ocorrendo, é necessário que as empresas ou bancos 

utilizem com mais veemência os mecanismos que disponibilizam para 

conferência da veracidade de qualquer contrato. No caso do empréstimo, 

entendo que o banco seria capaz de impedir a atuação de fraudadores, 

tendo em vista que disponibiliza serviço com conferência de digital, e ainda 

poderia liberar o valor solicitado de empréstimo, após 24 horas por 

exemplo, tendo em vista que a liberação de empréstimos pré-aprovados 

de imediato facilita a presente situação. Assim, considerando que o 

empréstimo em discussão foi realizado no mesmo dia do fato, não 

restando demostrado a culpa da autora por eventual demora na 

comunicação. E ainda, considerando que o Banco Reclamado diante da 

facilidade de contratação de empréstimos que disponibiliza, o que entendo 

ter sido o ponto de maior relevância para a presente situação, verifico que 

há responsabilidade do réu. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CARTÃO 

BANCÁRIO FURTADO. COMPRAS E SAQUE EFETUADO COM USO DO 

CARTÃO DA AUTORA. RÉ QUE PODERIA COMPROVAR PELAS CÂMARAS 

DA AGÊNCIA BANCÁRIA QUEM EFETUOU O EMPRÉSTIMO "CRÉDITO 1 

MINUTO" E O SAQUE DECORRENTE. PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO. DILIGÊNCIA DA AUTORA EM BUSCAR O CANCELAMENTO DO 

CARTÃO. SAQUE FEITO INSTANTES ANTES DO BLOQUEIO DO CARTÃO. 

A autora foi vítima de furto em 30/01/15, percebendo a falta da sua 

carteira por volta das 17h. Disse que em seguida, antes das 17h30min, 

pediu a seu colega que efetuasse o bloqueio do cartão. Esse colega foi 

ouvido e confirmou a versão, aduzindo que solicitou o bloqueio do cartão 

da autora por volta das 16h45min, anotando o número do protocolo. A ré 

demonstra pelo documento da fl. 49 que o cancelamento do cartão foi 

efetivado às 17h48min01seg, ao passo que o cartão foi utilizado em 

compras às 17h24min04seg e 17h25min57seg, além do empréstimo 

"crédito 1 minuto" de R$ 5.000,00 tomado às 17h46min52seg. Como se vê, 

a autora foi diligente na tentativa de bloquear o seu cartão, no que não foi 

exitosa. A sua versão guarda plausibilidade, sendo que a ré poderia 

demonstrar por filmagem da agência onde ocorreu o saque quem foi o 

autor (a) desse saque. Ademais, o fato de a ré permitir que seja tomado 

empréstimo de elevado valor e disponibilizar esse valor de imediato, facilita 

a prática de fraudes. Tivesse a cautela de liberar o... valor do empréstimo 

pré-aprovado no dia seguinte ao da solicitação, reduziria sensivelmente a 

possibilidade de fraude. Neste contexto, diante da prova do caso 

concreto, correta a conclusão da sentença. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005882279, Turma Recursal Provisória, Turmas 

Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 30/05/2016). Assim, 

a empresa requerida, assume o risco decorrente da sua atividade 

econômica, respondendo por eventuais danos causados a terceiros, 

conforme dispõe o artigo 927 do Código Civil. 3.1. DANO MORAL No caso, 

é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Ademais, 

tenho que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante, onde 

poderia ter sido evitado pelo Banco Reclamado, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos de tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado 

BANCO BRADESCO S/A a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

VANICE NEVES NOLASCO, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ) . Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BANDEIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação indenizatória onde a parte 

Requerente alega que se dirigiu até a agência do Banco Requerido com 

intuito de proceder operações, e teve que espera cerca de MAIS de hora 

para ser atendido. Solicita danos morais. A parte promovida, em sua 

contestação, alega em suma que a autora não comprovou a necessidade 

de submissão a fila e que não comprovou o efetivo dano, de modo que 

não foram configurados danos morais em seus elementos. Pede 
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improcedência da ação. Antes de dar seqüência, imperioso trazer a baila 

jurisprudências recentes do STF que finalizam o assunto. Vejamos: “É 

competente o Município para fixar o horário de funcionamento de 

estabelecimento comercial.” (Súmula Vinculante 38.) “Competência do 

município para legislar em matéria de segurança em estabelecimentos 

financeiros. Terminais de autoatendimento.” (ARE 784.981-AgR, rel. min. 

Rosa Weber, julgamento em 17-3-2015, Primeira Turma, DJE de 7-4-2015.) 

Esclarecimentos prestados, indo para os contornos decisivos, de mérito, 

em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas conseqüências. Pois bem. Definida estas questões precisamos 

examinar dentre as provas do caderno processual e argumentos a 

configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do 

dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não 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 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. Na espécie, mesmo que reconhecido que houve demora 

no atendimento bancário, é certo que não é possível reconhecer que o 

evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. A parte autora mesmo tendo oportunidade de fazer prova do 

efetivo prejuízo na enseada instrutiva, abriu mão e não apresentou 

nenhuma prova concreta. Com efeito, em que pese 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, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, 

se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à 

vida em sociedade. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é 

admissível. Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de 

serviço que merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, 

inclusive, pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No 

entanto, a espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, decisão da Turma Recursal Cível do Estado 

do Rio de Janeiro, como se vê do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO 

ATENDIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO QUE NÃO FERE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO 

PROVIDO, (Recurso Cível Nº 71004952644, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/11/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004952644 RS , Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2014) Os danos materiais não 

podem ser presumidos, nem por presunção júris tantum, devendo esta 

devidamente comprovados no caderno de provas o que não está. O dano 

moral deve atender situações precisas, e nenhuma das provas do 

processo deixa claro quanto a responsabilidade e qual a extensão dos 

danos. Ante a absoluta falta de provas, e configuração no máximo de 

mero aborrecimento, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. Ilustre-se que mesmo marcado enseada instrutiva onde a autora 

poderia ter produzido provas de efetivo prejuízo, lançou mão da 

oportunidade. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de 

Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILITRINO GONCALVES (REQUERENTE)

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RHYCARDO ROBBERTTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001129-04.2018.811.0004 Pólo ativo: RHYCARDO ROBBERTTO 

OLIVEIRA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 
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motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, oriunda de cessão 

de crédito, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO E EXTRATO 

que comprovam a origem da divida, sendo certo que as assinatura são 

idênticas com os documentos apresentados pela autora e assinatura na 

ata de audiência. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

DEGMAR FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000757-55.2018.811.0004 Pólo Ativo: DEGMAR FERREIRA 

LOPES Pólo Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001581-48.2018.811.0004 Pólo Ativo: WESLEY RODRIGUES 

MATOS DOS SANTOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 
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FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011925-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO (ADVOGADO(A))

RAFAEL MARTINS FELICIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERNANDES SARAIVA (ADVOGADO(A))

RAIME LARISSA FERREIRA SARAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 16 de Agosto de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012374-92.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE FREITAS MORAES (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS TAVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO EURIPEDES GUIMARAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

KAIO RONNARO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

MARCELO GUIMARAES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CERAMICA MARACA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. DISPOSITIVO Intime-se as 

partes para manifestarem interesse no prosseguimento do feito, e 

requerem o que entenderem de direito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

ocasiao que findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

imediatamente concluso para minutar sentença/deliberação. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 16 de Julho de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE GOMES DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001923-59.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA JOSE GOMES DA 

SILVA NETA Pólo passivo: BANCO BMG Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. 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 com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 
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fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS e MATERIAIS, onde a parte autora, em resumo, aduz que 

contratou dois empréstimo, sendo o primeiro no valor de R$1.266,60 

(parcelas de abril/2007 a fevereiro/2012- 58 parcelas) e outro no valor de 

R$672,08 (parcelas de abril/2013 a fevereiro/2018 – 58 parcelas). No 

entanto, ao verificar que estaria sofrendo cobrando indevida, além dos 

valores dos empréstimo acima contratados, em contato com o réu 

descobriu a existência de outro empréstimo, contrato nº 230628291, no 

valor de R$1.325,88, em 58 parcelas de R$22,86, ao qual jamais contratou. 

Na contestação, o Reclamado aduz que através dos TEDS comprova a 

contratação dos três empréstimos. E que o aumento dos valores das 

cobranças, originou-se na ausência de margem por alguns meses, onde o 

valor teve que ser recalculado. A autora, em impugnação, rebate os 

argumentos do réu, apresentando extrato bancário que comprovam o 

efetivo pagamento da parcela, não havendo motivo para reparcelamento, e 

ainda quanto aos TEDS apresentados, aduz ser prova sem valor, por não 

constar data da transação e tampouco contrato assinado pela autora. Em 

analise aos fatos e circunstâncias, verifico que a parte autora possui 

parcial razão. Com efeito, não restou provado a devida contratação do 

empréstimo no valor de R$1.325,00, sendo evidente que a contratação do 

mesmo, originou-se de forma fraudulenta. Ainda, não restou provado que 

a autora faltou com pagamento de alguns meses, sendo certo que esse 

reparcelamento originado de forma unilateral também é indevido. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. No caso, importante 

ressaltar que deve ser aplicada a orientação do STJ em sua súmula 297 

que dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Bem como, o Código de Defesa do Consumidor, 

especificamente ao seu art. 39, III, que preceitua: “Art. 39. É vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - 

enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço”. Considerando que o empréstimo 

indevido já foi gerado, a forma mais simples de resolver a situação é 

devolvendo o dobro a parte autora o valor da parcela que será cobrado a 

mais do previsto, ressaltando que apesar de não constar data no TED, a 

autora não fez prova de que não recebeu a quantia discutida, assim, 

entendo que não caberá restituição material, ficando o valor recebido 

como indenização desta quantia. 3.2 DOS DANOS MORAIS Comprovada 

que foi efetuado contrato fraudulento em nome da parte autora, resta 

cristalino o dever de reparação, inclusive pelo fato que a parte autora 

necessitou demandar de forma judicial para resolver a atitude ilícita 

cometida pela Reclamada. Nesta enseada, diz o Código Civil Brasileiro: 

"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." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM 

CONTA-CORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 

Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral 

apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias 

se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas 

hipóteses, incide o enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A 

fraude de terceiros é inserida na teoria do risco profissional da atividade 

da instituição financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de 

Justiça);- Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados 

fundamentos art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra 

adequado à média praticada por esta Relatora em casos análogos e 

condizente com o dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível 

redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 9122182202009826 SP 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Com efeito, a parte autora narra sua 

intranqüilidade e insegurança e porquê não impotência, em ver lançados 

em seu pagamento empréstimos não solicitados. Nossos tribunais tem 

rotineiramente decidido que a oferta/cobrança de crédito não solicitado ao 

consumidor implica na condenação por danos morais. No sentido de nosso 

entendimento os julgados: APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é inserida na 

teoria do risco profissional da atividade da instituição financeira (recurso 

repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- Manutenção da sentença 

por seus próprios e bem lançados fundamentos art. 252 do RITJSP;- 

Quantum indenizatório que se mostra adequado à média praticada por esta 

Relatora em casos análogos e condizente com o dano sofrido (artigo 944 

do CC), incabível redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

9122182202009826 SP 9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia 

Pizzotti, Data de Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que 

caberia a parte reclamada proceder com mais cautela quando se trata de 

concessão de empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos 

danos sofridos pelo consumidor quando comprovado a ilegitimidade do 

contrato. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no 

caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação 

econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em 

que os fatos se desenvolveram, como forma punitiva da atitude das 

Reclamadas visto que ainda não havia sido efetuado nenhum desconto 

indevido, plausível a fixação da indenização em R$9.000,00 (nove mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o reclamado BANCO 

BMG, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

9.000,00 (nove mil reais) a reclamante MARIA JOSE GOMES DA SILVA 

NETA, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Art. 404 e 405 do CC), e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ) Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos Juiza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011335-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO ANGELO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 8011335-89.2017.811.0004 Pólo ativo: AURELIANO ANGELO DA 

SILVA NETO Pólo passivo: BANCO BMG Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. 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 com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS e MATERIAIS, onde a parte autora, em resumo, aduz que 

contratou um empréstimo do réu, em 58 parcelas, e dirigiu-se ao banco 

quando tomou conhecimento que havia feito um refinanciamento, onde 

estaria na 5º parcela, quando deveria estar na 36º. O Banco devidamente 

citado, não compareceu na audiência de conciliação e não apresentou 

contestação, o que incorre na sua REVELIA, sendo certo que cabe a parte 

autora comprovar suas alegações. Pois bem, em analise aos extratos 

apresentados pela parte autora, verifica-se que não houve nenhuma 

ausência de pagamento, o que é evidente que o refinanciamento do 

empréstimo de forma unilateral e sem nenhum motivo justificável é 

indevido. Verifica-se que a autora alega (PROCON), que deveria estar 

pagando a parcela número 36, ou seja, restaria 22 parcelas a serem 

pagas, ao invés disso estaria faltando 23 parcelas, com o refinanciamento 

indevido (que foi em 28 parcelas). Assim, haveria a cobrança indevida de 

uma parcela no valor de R$ 79,66, devendo tal quantia ser restituída em 

dobro, ante a cobrança indevida. Ainda, deverá a liminar ser revogada, 

devendo a reclamada proceder com os descontos de 20 parcelas, que 

ainda faltam do contrato, tendo em vista que o autor será reembolsado 

material e moralmente na presença sentença, não podendo incorrer em 

recebimento indevido. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. No caso, importante ressaltar que deve ser aplicada a 

orientação do STJ em sua súmula 297 que dispõe que “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Bem como, 

o Código de Defesa do Consumidor, especificamente ao seu art. 39, III, que 

preceitua: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentre outras práticas abusivas: III - enviar ou entregar ao consumidor, 

sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”. 

3.2 DOS DANOS MORAIS Comprovada que foi efetuado contrato 

fraudulento em nome da parte autora, resta cristalino o dever de 

reparação, inclusive pelo fato que a parte autora necessitou demandar de 

forma judicial para resolver a atitude ilícita cometida pela Reclamada. Nesta 

enseada, diz o Código Civil Brasileiro: "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." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de recurso especial, a 

revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o 

quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou 

exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, incide o 

enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é 

inserida na teoria do risco profissional da atividade da instituição 

financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- 

Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos 

art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra adequado à 

média praticada por esta Relatora em casos análogos e condizente com o 

dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível redução;RECURSO NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  -  A P L :  9 1 2 2 1 8 2 2 0 2 0 0 9 8 2 6  S P 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Com efeito, a parte autora narra sua 

intranqüilidade e insegurança e porquê não impotência, em ver lançados 

em seu pagamento empréstimos não solicitados. Nossos tribunais tem 

rotineiramente decidido que a oferta/cobrança de crédito não solicitado ao 

consumidor implica na condenação por danos morais. No sentido de nosso 

entendimento os julgados: APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é inserida na 

teoria do risco profissional da atividade da instituição financeira (recurso 

repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- Manutenção da sentença 

por seus próprios e bem lançados fundamentos art. 252 do RITJSP;- 

Quantum indenizatório que se mostra adequado à média praticada por esta 

Relatora em casos análogos e condizente com o dano sofrido (artigo 944 

do CC), incabível redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

9122182202009826 SP 9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia 

Pizzotti, Data de Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que 

caberia a parte reclamada proceder com mais cautela quando se trata de 

concessão de empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos 

danos sofridos pelo consumidor quando comprovado a ilegitimidade do 

contrato. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no 

caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação 

econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em 

que os fatos se desenvolveram, como forma punitiva da atitude das 

Reclamadas visto que ainda não havia sido efetuado nenhum desconto 

indevido, plausível a fixação da indenização em R$9.000,00 (nove mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o reclamado BANCO 

BMG, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

9.000,00 (nove mil reais) a reclamante AURELIANO ANGELO DA SILVA 

NETO, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Art. 404 e 405 do CC), e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ) b) 

Revogo os efeitos da tutela, cabendo ao banco réu retomar com a 

cobrança de 20 (vinte) parcelas no valor de R$79,66, sendo ao final 

extinto o contrato em discussão neste processo. c) CONDENO o reu ao 

pagamento da quantia de R$79,66 (setenta e nove reais e sessenta e seis 

centavos) em dobro ao reclamante, a titulo de danos materiais, valor esse 

acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (Art. 

404 e 405 do CC), e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ) Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Avila Vasconcelos Juiza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000996-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VALDECIR LUIZ FERRARI (REQUERENTE)

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

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que a situação dispensa 

produção de prova em audiência. 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. 

Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

Fundamentação Trata-se de pedido de alvará judicial, requerendo a 

autorização para levantamento de saldo de valores, deixado por de cujus, 

comprovado anexo a exordial. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que nãos assiste razão à requerente. Na ação de 

Alvará Judicial, o requerente apresenta ao Juízo o tópico dos Fatos e do 

Direito, demonstrando em primeira ótica o acontecimento do ab intestato 

(falecido), data, cidade, idade, qualificação, estado civil bem como a 

orientação de possíveis herdeiros, juntando os documentos anexos. A 

ação de pedido é considerada um procedimento de jurisdição voluntária, 

uma vez que configura hipótese em que o Estado gerencia interesses 

particulares. Por consequência, resta essencial a participação do 

Ministério Público, como fiscal da lei, sendo dispensado quando não 

envolve interesse de menores ou incapazes. Não há réu na demanda, 

cabendo então ao juízo apenas investigar, com base na aferição dos 

elementos trazidos aos autos, se a parte requerente é legítima para 

levantar os valores pleiteados, ou cumpre os requisitos necessários para 

realização de determinada atividade. Para isso, a parte deverá apresentar 

os documentos que se fizerem necessários no caso concreto. 

Observemos disposição legal pertinente: DECRETO No 85.845, DE 26 DE 

MARÇO DE 1981 Regulamenta a Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, 

que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de 

valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. O PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, 

da Constituição e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.858, de 24 de 

novembro de 1980, e no Decreto 83.740, de 18 de julho de 1979, que 

instituiu a Programa Nacional de Desburocratização, DECRETA: Art . 1º Os 

valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em 

vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus 

dependentes habilitados na forma do artigo 2º. Parágrafo Único. O 

disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - quantias 

devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em 

decorrência de relação de emprego; II - quaisquer valores devidos, em 

razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, 

Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; III - 

saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

e do Fundo de Participação PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao 

imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V - 

saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos 

de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor 

de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não 

existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. (...) Brasília, em 

26 de março de 1981; 160º da Independência e 93º da República. JOÃO 

FIGUEIREDO No caso vertente, evidente o não cumprimento dos 

permissivos legais, sendo que os valores manifestamente não declarados 

no inventário devem ser feito pelo procedimento legal previsto 

(sobrepartilha, sonegados ou colação), por ser parte do monte mor, 

inclusive incidindo impostos complementares. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo 

o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011891-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE DANTAS DE ALMEIDA CUNHA (REQUERENTE)

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI (ADVOGADO(A))

IDACIR STEFFENS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 8011891-28.2016.811.0008 Pólo ativo: ELANE DANTAS DE 

ALMEIDA CUNHA Pólo Passivo: IDACIR STEFFENS Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, sendo realizada audiência de instrução com 

oitiva de duas testemunhas da parte reclamada. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em decorrência de 

acidente de trânsito, onde aduz a parte Reclamante que estava trafegando 

com sua caminhonete S10, sentido Ribeirão Cascalheira/Barra do Garças, 

em sua mão de direção, quando ao passar por uma nuvem de fumaça foi 

abalroada pela motocicleta de propriedade do réu, conduzida por seu 

funcionário. Aduz a parte autora materiais no valor de R$24.793,74, 

conforme orçamento em anexo. Na contestação, o reclamado aduz que foi 

a parte autora que invadiu a mão de direção do reclamado, sendo certo 

que modificou a cena do acidente a fim de favorecer-se indevidamente, 

tanto que no boletim de acidente, consta que o local foi desfeito. Quanto 

ao orçamento aduz que o valor estar buscando enriquecimento indevido, 

visto que apresenta outros dois orçamentos com valores inferiores. Busca 

em pedido contraposto o valor de R$4.532,52, em decorrência da 

responsabilidade da parte autora. O presente processo, devidamente 

instruído, teve a oitiva de duas testemunhas da parte reclamada, sendo 

que a testemunha da parte reclamada, sendo uma o condutor da 

motocicleta no dia dos fatos (Cleber) e outra uma pessoa que estava logo 

atrás da parte autora (Wesley), que ajudou a socorrer o Sr Cleber. Pois 

bem, entendo que a testemunha Wesley foi de grande importância para 

entendimento dos fatos envolvendo este processo, onde afirmou que 

visualizou a parte autora invadindo a pista do reclamado, sendo que 

retirou o veiculo do lugar, fato comprovado pelo boletim de acidente, com 

intuito de exumar-se da sua responsabilidade, ainda entendo que o fato do 

autor não ter socorrido o condutor da motocicleta, também é um fato que 

deva se somar para caracterizar sua reponsabilidade. Assim, entendo que 

o autor foi o responsável do acidente em discussão neste processo, não 
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existindo duvidas pelas provas apresentadas e pelas testemunhas 

ouvidas. De modo que o pedido inicial não poderá ser acolhido. Ainda, 

analisando o pedido contraposto, entendo que este poderá ser acolhido 

nos termos pleiteados, condenando a parte autora ao pagamento de 

indenização material no valor de R$ 4. 532,52 (quatro mil, quinhentos e 

trinta e dois e cinquenta e dois centavos). Deixo de condenar a parte 

autora em danos morais, por ausência de pedido da parte reclamada, pois 

entendo que a atitude de não socorrer o condutor da motocicleta, além de 

crime, poderia ter mensuração no dano moral. 4.DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para 

condenar a parte autora ELANE DANTAS DE ALMEIDA CUNHA a parte a 

quantia de R$ 4. 532,52 (quatro mil, quinhentos e trinta e dois e cinquenta 

e dois centavos) a titulo de dano material em favor do reclamado IDACIR 

STEFFENS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011413-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MORAIS (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, embora a parte apresente argumento 

dentro do rol admitido as matérias de embargos, no caso nulidade da 

citação, chega a soar aventureira as argumentações, pois a empresa 

comparece aos autos contestando o pedido de modo que não há que se 

falar em prejuízo. Sobre indicação de patrono, a regra dessa esfera 

singela é que estando um advogado devidamente cadastrado, este deve 

ser responsabilizado pelas intimações. Replico enunciado do FONAJE que 

demonstra a direção do mencionado: “ ENUNCIADO 77 – O advogado cujo 

nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos 

do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF)”. Então, 

não justifica-se o acolhimento, de modo que os presentes embargos 

devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, 

com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Determino a 

remessa dos autos a contabilidade para apurar o valor real da execução, 

após vistas as partes para manifestar e requerer o que entender de 

direito. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por 

expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Agosto 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012978-19.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTIANA DA COSTA (REQUERENTE)

WMARLEY LOPES FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ARILDO JOSÉ DA SILVA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 
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tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011762-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE JESUS SEVERIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 

(REQUERIDO)

EDSON ISFER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na exordial 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que a procedência da cobrança é medida 

que se impõem. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) decretar a revelia, ante a identificação de 

seus elementos, com todos os seus efeitos processuais pertinentes. b) 

condenar a promovida a pagar à parte autora, o valor estampado nas 

cártulas, conforme pedido exordial, atualizado pelo INPC desde a data em 

que deveria ser pago, e com incidência de 1% a partir da citação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

18 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

LUCILEIDE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA (ADVOGADO(A))

JESSE GARCIA DANTAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autores manifestem, em até 10 dias, 

interesse no prosseguimento do feito, considerando a ausência de 

justificativa como abandono/desinteresse, ocasião que, configurada, deve 

ser certificado pela escrivania e retornar imediatamente concluso para 

sentença extintiva. b) caso positivo manifestação de interesse no 

procedimento, determinar que os autos voltem a cartório, e a secretaria o 

designe ao escaninho “aguardando designação de audiência (juiz leigo)”, 

para oportunamente ser marcada enseada instrutória. c) determinar que 

as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio de rol de 

testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta lei singela, 

e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as informações 

não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, importará em 

desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 18 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000719-43.2018.811.0004 Pólo ativo: LUCELIA LUZ OLIVEIRA 

Pólo passivo: BANCO DO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 
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protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VICTOR VINICIUS MARTINS TELES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001073-68.2018.811.0004 Pólo Ativo: VICTOR VINICIUS 

MARTINS TELES Pólo Passivo: BANCO PAN S.A. . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo. De acordo com o 

artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIANS DOS REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000825-05.2018.811.0004 Pólo ativo: WILIANS DOS REIS 

RODRIGUES Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, as 

Reclamadas alegam que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 
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DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, solidariamente, os Reclamados 

BANCO BRADESCO S.A.. e BANCO BRADESCO CARTOES S/A a pagar a 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante WILIANS DOS REIS RODRIGUES valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000901-29.2018.811.0004 Pólo Ativo: PATRICIA REGINA DE 

SOUSA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, visto que a parte autora comprova a quitação do contrato. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao pedido de 

reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte reclamada 

consistente em manter o nome do reclamante restrito indevidamente, 

caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, reparação por 

dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado pelo próprio 

autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do registro por 
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parte da requerida, já existiam anotações preexistentes (Jequiti). Desse 

modo, na hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica 

entre promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-80.2018.8.11.0004
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000917-80.2018.811.0004 Pólo Ativo: LAYANE ORENILDA DE 

CARVALHO SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a mesma. Na contestação a Reclamada, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 
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pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além 

da discutida no presente processo, que não estão sendo discutidas em 

nenhum processo (HAVAN), de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001023-42.2018.811.0004 Pólo ativo: ROBERTO PEREIRA 

ARAUJO Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, as 

Reclamadas alegam que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 
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do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, solidariamente, os Reclamados 

BANCO BRADESCO S.A.. e BANCO BRADESCO CARTOES S/A a pagar a 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante ROBERTO PEREIRA ARAUJO valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000921-20.2018.811.0004 Pólo Ativo: ADAO ANTONIO DE LIMA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo (Banco Santander), de modo que 

reputa-se legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido 

da ausência de danos morais em caso de legitima negativação 

preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações 

posteriores que também são legitimas não está sendo reconhecida a 

existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do devedor 

contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 

VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a honra, a 

imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta traga 

incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte não 

cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar de 

terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 
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Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

JOAO MILZANYR ESTEVES GALVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000935-38.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAO MILZANYR 

ESTEVES GALVAO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo empecilho para acolher 

o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001811-90.2017.811.0004 Pólo ativo: CHARLES ALVES 

OLIVEIRA Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 
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DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado CLARO S.A.. a pagar a 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante CHARLES ALVES OLIVEIRA valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TELDIMA VICUNA D. SILVA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001669-86.2017.811.0004 Pólo Ativo: TELDIMA VICUNA D. 

SILVA VESTUARIO - ME Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE REGRESSO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde suscita a parte 

autora que apresentou um cheque no banco réu para recebimento de uma 

divida, sendo tais cheques devolvidos pelo motivo 11 e 12, de modo que a 

autora procedeu a negativação do devedor. No entanto aduz que o 

devedor ingressou com uma ação, onde foi julgada procedente em razão 

de que não foi o emitente dos cheques, sendo as assinaturas diversas, de 

modo que foi condenado e efetuou acordo no valor de R$1.1000,00, 

buscando com a presente ação o ressarcimento de seu prejuízo, visto que 

toda celeuma ocorreu por culpa do réu que não se atentou que as 

assinaturas nos cheques seriam diversas. Na contestação, o Reclamado 

aduz que o autor não detalha e comprova os fatos narrados, não podendo 

ser condenados, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, em 

analise aos fatos e documentos apresentados no processo, verifica-se 

que realmente foi reconhecido que os cheques mencionados pelo autor 

estavam com assinaturas inconsistentes, não sendo tal fato observado 

pelo banco réu, devolvendo os mesmos por insuficiência de fundos, 

fazendo com que o autor negativasse o titular dos talões, e por 

conseguinte acabou sendo condenado em ação judicial. Assim, entendo 

devido que o Banco réu seja responsabilizado, visto que sua atitude 

ocasionou os fatos descritos pelo autor. 3. DANOS MORAIS O dano moral, 

in casu, reside configurado no fato do autor sofrer prejuízo material em 

razão de falha da prestação do serviço do Banco réu. Dispõe o Código 

Civil Brasileiro: "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." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Quanto aos danos 

materiais pleiteados pelo autor, entendo que estes estão incluídos no valor 

aplicado pelo dano moral, de modo que deixo de conceder. 4. DISPOSITIVO 
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Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, o que faço para: a) CONDENAR a parte Reclamada 

BANCO DO BRASIL S/A a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a 

titulo de indenização por danos morais ao Reclamante TELDIMA VICUNA D. 

SILVA VESTUARIO - ME valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Deixo de conceder os danos materiais, por 

entender que este valor já foi recompensado dentro dos danos morais. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE MORAIS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001682-85.2017.811.0004 Pólo Ativo: FRANCISCO JOSE DE 

MORAIS Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo empecilho para acolher 

o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI GRIGORIO CARDOSO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001688-92.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOVANI GRIGORIO 

CARDOSO Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo empecilho para acolher 

o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001736-51.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDIRA MIRANDA DE 

SOUZA Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo empecilho para acolher 

o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANE BARBOSA SAMPAIO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001578-93.2017.811.0004 Pólo Ativo: GERLANE BARBOSA 

SAMPAIO Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 
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do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011331-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

EDSON AZOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 8011331-52.2016.811.0004 Pólo Ativo: SORAYA OLIVEIRA DE 

SOUSA Pólo Passivo: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. 

1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma a Reclamante que adquiriu um 

aparelho de TV da reclamada efetuando o pagamento do boleto conforme 

anexo, no entanto o produto não foi entregue e a ré não efetuou a 

devolução do valor. Na contestação, a Reclamada alega que inexiste 

dever de indenizar, visto que a autora não comprova o pagamento, sendo 

os recibos apesentados, não se prestam a comprovar o pagamento. Pois 

bem, em que pese as alegações da reclamada, apesar de ser incomum, 

evidentemente a autora efetuou o pagamento do boleto, através de dois 

bancos (CAIXA e ITAU), sendo que parte do valor foi recebido por um e 

outra parte por outro, não informando a reclamada nada sobre a 

impossibilidade dessa atitude, alegando apenas que não possui código de 

barra identificador no boleto, o que existe, desse modo, entende-se que o 

boleto foi devidamente pago. Com efeito, tendo sido efetuado o pagamento 

integral do valor do boleto, e não tendo recebido o produto, evidentemente 

que o valor pago poderá ser restituído, este de forma simples, vez que 

não houve comprovação da má-fé da reclamada. Assim, os danos 

materiais, consiste na quantia de R$1.679,03 (um mil, seiscentos e setenta 

e nove reais e três centavos). 3.1. DOS DANOS MORAIS Para que se 

imponha a condenação por dano moral necessário apenas a 

demonstração da conduta lesiva e do nexo de causalidade. In casu, 

restou incontroverso que o produto não fora entregue no prazo previsto e 

também não teve o valor pago restituído após solicitação da autora. Posto 

isto, entendo que a responsabilidade da promovida esta indubitavelmente 

configurada. Com efeito, a promovente trouxe aos autos satisfatória 

documentação onde, de forma insofismável, demonstra a compra do 

produto e o pagamento, bem como, entendo presente o dano moral em 

decorrência da conduta irregular da promovida. Assim, o fornecedor 

responde independentemente de culpa por qualquer dano causado ao 

consumidor, pois que, pela teoria do risco, este deve assumir o dano em 

razão da atividade que realiza. Vejamos o ensinamento de Cavalieri 

(FILHO, Sérgio Cavalieri. O direito do consumidor no limiar século XXI. 

Revista de Direito do Consumidor. Revista dos Tribunais, nº 35, jul/set. 

2000, p. 105): “Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade 

objetiva é a teoria do risco do negócio. Para esta teoria, toda pessoa que 

exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser 

obrigado a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa” No que 

tange a responsabilidade da promovida pelos danos causados, a mesma 

agiu, no mínimo, de forma negligente ao promover a oferta de produtos 

sem ter a certeza de que poderia entregá-los, o que configura a ilicitude 

de sua conduta. Assim preceitua o art. 186 do Código Civil, verbis: “Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. Como se sabe, o dano moral pode ser definido como a lesão à 

bem que integra os direitos da personalidade. A proteção a esse bem 

imaterial vem insculpida em nossa Carta Magna, em seus artigos 1º, inciso 

III, e 5º, incisos V e X. Estando demonstrado que a promovida, agindo 

negligentemente, praticou um ato ilícito, expondo o promovente a uma 

situação de preocupação, ansiedade, constrangimento, ofendendo, 

inclusive, a sua dignidade, cumpre-lhe o dever de reparação. Aliás, em 

caso semelhante ao dos autos, em que a própria promovida nestes autos 

foi também demandada pelo atraso na entrega de produtos, o dano moral 

restou configurado e, ainda, majorado. Vejamos: “EMENTA: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. COMPRA VIA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE E 

DINHEIRO NÃO DEVOLVIDO. FALTA DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. 

MAJORAÇÃO. 1. A luta a que se submete o consumidor na tentativa de 

buscar seus direitos junto à empresa de vendas da internet que não 

procedeu à entrega da mercadoria adquirida e sequer prestou 

informações básicas, não pode ser considerado meros dissabores da 

vida, mas sim efetivos danos morais. 2. O valor arbitrado deve se prestar 

não só a ressarcir a vítima, mas também a penalizar a empresa de forma a 

coibir comportamentos semelhantes.” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0106.11.000237-0/001 - COMARCA DE CAMBUÍ – RELADOR DES. 

WAGNER WILSON FERREIRA - APELADO: B2W COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO - AMERICANAS.COM – j. 29.02.2012) Logo, vislumbra-se 

hipótese que autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização 

por dano moral, haja vista que este é emergente da óbvia angústia sofrida 
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pela reclamante. Vejamos julgados: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E QUITADOS NO PRAZO 

CONTRATADO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - MANTER 

VALOR ARBITRADO. - A relação jurídica existente entre as partes 

litigantes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor à lide. Assim, a responsabilidade é objetiva, 

prevista no art. 14 do CDC. - Comprovada a falha na prestação do serviço, 

consubstanciada na não entrega dos produtos adquiridos pelo 

consumidor, a fornecedora deve responder pelos danos experimentados 

pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a 

falta de previsão de isenção de sua responsabilidade no que diz respeito 

à entrega do produto. - Os fatos narrados na inicial não constituem mero 

aborrecimento ou dissabor do diaadia. Ao contrário, os fatos relatados 

configuram um grave desrespeito para com o consumidor que, repita-se, 

ficou meses impedido de premiar os seus clientes com as mercadorias 

compradas na empresa ré, causando-lhe frustrações e angústia diante da 

espera da entrega dos produtos. - O valor da indenização deve ser fixado 

com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano 

suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o 

condenado reitere a conduta ilícita. (TJ-MG - AC: 10079100140478001 MG 

, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 

20/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

07/03/2014) É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

Indenizatório, punitivo, pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Desta 

feita, compensa-se, com essas verbas, as angústias, as dores, as 

aflições, os constrangimentos e, enfim, as situações vexatórias em geral a 

que o agente tenha exposto o lesado, com sua conduta indevida." Cabe, 

assim, ao prudente arbítrio dos julgadores, bem como à doutrina e à 

jurisprudência, uma vez que não fixado em lei, mesmo porque impossível 

seria, a instituição de critérios e parâmetros que haverão de presidir às 

indenizações por dano moral, a fim de evitar que o ressarcimento, na 

espécie, não se torne expressão de puro arbítrio. No presente caso, 

adotam-se tais parâmetros para averiguar o montante a ser arbitrado para 

a reparação do dano moral, valendo ressaltar que as condições 

econômicas do ofensor; as circunstâncias fáticas do caso e gravidade da 

lesão e sua repercussão na vida da reclamante, considerando inclusive o 

descaso do fornecedor não tendo resolvido a situação da parte autora, 

autorizam a condenação em patamar equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 4. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito. a) CONDENAR a reclamada 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.ao pagamento da quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), à título de dano moral, à parte autora SORAYA 

OLIVEIRA DE SOUSA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) CONDENAR A Reclamada ao pagamento do quantia 

de R$1.679,03 (um mil, seiscentos e setenta e nove reais e três centavos) 

a parte autora, à titulo de danos materiais, atualizados com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir do 

desembolso (Súmula 54 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010608-33.2017.811.0004 Pólo Ativo: DORALICE DA COSTA 

SANTANA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE DANOS MORAIS, e verifico que a parte autora pugno antes da 

audiência pela suspensão do feito em razão de possível acordo 

extrajudicial. Posteriormente foi intimada para apresentar os termos do 

acordo, ao qual manteve-se inerte, de modo que entendo que deve ser 

aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001818-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

JAKELINE DA CONCEICAO GUEDES 03140790252 (EXEQUENTE)

M. N. BAZI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE MELO CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001818-82.2017.811.0004 Pólo Ativo: M. N. BAZI - ME e outros 

(1) Pólo Passivo: EDSON DE MELO CANDIDO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL, e verifico que as partes exequentes foram intimadas 

para regularizar os vícios existentes no processo, sob pena de extinção. 

E não havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado 

seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 
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PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA MENDES BORGES (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002162-63.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIVANIA MENDES 

BORGES Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo. 

De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY VIEIRA ARRAIS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001574-56.2017.811.0004 Pólo Ativo: CHIRLEY VIEIRA ARRAIS 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017, entre outras, por falha na antena geral. A 

parte Reclamada em fase de contestação alega que as alegações não 

devem prosperar vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de 

acordo com o tempo, distância, entre outros fatores, e ainda que não 

restou comprovado os danos morais. Como se viu nestes autos, o caso 

se refere a falha da prestação do serviço, onde o requerente alegam ter 

sofrido prejuízo por ter por longos períodos com os serviços da requerida 

suspensos. O reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, 

pois não fora ele quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve 

ilegalidade na sua conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser 

indenizável. Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. Antes de descer às minúcias do caso concreto, 

tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, no caso dos 

autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 

causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que não merece prosperar a 

tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos 

concretos efetivamente sofridos pelo autor. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 
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esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 98 de 768



FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). À vista de tais fatos, 

não resta outra alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido formulado na petição inicial. Nos 

termos do enunciado 139 do FONAJE determino envio da informação ao 

Parquet, caso já não tenha sido informado em outro processo com a 

mesma transcrição fática ou semelhante. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000820-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

RENATA PATRICIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 21 de Agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001878-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUSA MARIA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEROLEYNE DA SILVA SOUSA (ADVOGADO(A))

PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da promovida. Alega em 

síntese o autor que mesmo estando com a dívida devidamente paga, e 

mesmo assim a restrição ocorreu. Pede danos morais. Em contestação a 

requerida, em síntese, aponta que existiu não existiu ato ilícito por parte da 

mesma e que não é legitima para figura no polo passivo da presente 

demanda que ficou surpresa com a ação uma vez que nunca foi avisa ou 

procurada pelos fatos. Refuta danos morais. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos 

examinar dentre as provas do caderno processual e argumentos a 

configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do 

dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação/protesto é indevida (o), pois se trata de 

inscrição de dívida paga. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida era 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança/recebimento. A ré não trouxe elementos de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou 

por meio de qualquer documento hábil a razões que justificassem a 

inclusão da dívida. Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade 

não procede quando confrontado com a inobservância de dever de 

cautela e da teoria do risco da atividade. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: DANO MORAL 

- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SERASA E SPC - DÍVIDA PAGA -- 

INDENIZAÇÃO - ARBITRAMENTO JUSTO. 1 - O protesto indevido por dívida 

já quitada acarreta o dever de indenizar os danos morais à parte atingida, 

independentemente da prova do dano. 2 - A fixação dos danos, que não 

deve se constituir em enriquecimento indevido opera-se com moderação, 

observadas as peculiaridades do caso concreto, cujo valor deve ser 

mantido de acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - 

Recurso conhecido e não provido. (RI 812/2009, DR. YALE SABO 

MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 

18/01/2010) Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 
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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, sendo 

considerado inclusive situação in re ipsa, conforme se pode asseverar da 

jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC . NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL 

PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Não há se falar em violação ao art. 535 do CPC quanto do 

Tribunal resolve todas as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se 

dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos 

expendidos pelas partes. 2. Nos casos de inclusão indevida do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido. 

Precedentes. 3. A revisão da indenização por dano moral apenas é 

possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar 

irrisório ou exorbitante. Caso contrário, incide a Súmula 7/STJ. 4. No caso 

dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra 

dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. 5. A alegação de 

ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos 

eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de 

fundamentação, conforme pacífico entendimento deste STJ. Aplicação da 

Súmula 284/STF. 6. Agravo regimental não provido. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

286444 MG 2013/0014713-5 (STJ) RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PLEITO 

DE MAJORAÇÃO PELA PARTE AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO 

OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA - INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE INADIMPLEMENTO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO JUNTADA DE CONTRATO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO 

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA 

IMPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, uma vez que a transação não teria sido aprovada, incumbe 

ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do 

ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral in re ipsa. A pessoa jurídica sofre dano moral 

quando prejudicada a sua reputação perante terceiros com a negativação 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito gerando abalo à sua 

honra objetiva. Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (RI 1211/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Logo, comprovada a negativação indevida, bem como 

o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, 

no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (CINCO mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistente a dívida 

contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por 

consequência da declaração anterior, fica determinado que a promovida 

retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de forma 

exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até dez dias se já não o tiver 

realizado, e proceda a baixa do protesto, se já não o tiver feito, 

TORNANDO TODOS OS EFEITOS DA LIMINAR PROFERIDA NO PRESENTE, 

DEFINITIVOS. c) condenar as promovidas a pagarem à autora, 

solidariamente, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 5.000,00 

(CINCO mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 21 de Agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002266-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pela 

promovente em face da promovida, onde a autora alega em síntese que 

houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, onde a 

mesma adquiriu produto na internet e o mesmo não foi entregue/atrasou. 

Pleiteia danos morais. Em contestação, a requerida, em síntese, alega que 

houve estorno, que a possibilidade de não disponibilidade faz parte dos 

termos de condição de uso, e ilegitimidade. Refuta danos morais querendo 

caracterizar mero aborrecimento. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos 

examinar dentre as provas do caderno processual e argumentos a 

configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do 

dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. A parte 

autora comprova satisfatoriamente compras e seus pagamentos, e a 

requerida não comprova a entrega atempada ou tentativa de outra 

solução. A ré, portanto, não trouxe elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a inexistência de sua responsabilidade. Logo, 

existindo um lastro probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de 

outros documentos que isentem a requerida, tenho que o defeito na 

prestação de serviço deve ser reparado. Sobre os danos materiais, a ré 

aponta estorno, o que não foi impugnado especificamente, razão pela qual 

dou por resolvido. Noutro passo, temos que a lei Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 
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dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 10.000,00 (dez 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, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar defeito na prestação de serviço. b) manter e tornar 

definitiva os efeitos da liminar (ID nº 11453950), condenando a promovida 

para que a parte requerida entregue a parte requerente, no prazo máximo 

m de 15 (quinze) dias, o Drone com câmera quadcopter sky laser 

multilaser BR385, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 

1000,00 (hum) reais, limitada ao teto da alçada, sem prejuízo de a multa 

ser majorada em caso de necessidade. c) condenar a promovida a 

pagarem à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 22 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo
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Autos nº 1000788-12.2017.811.0004 Pólo Ativo: STENIO FERREIRA 

SPANHOL Pólo Passivo: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma o reclamante 

que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção, vez 

que efetuou sua matricula no curso da ré, não assinando nenhum 

contrato, e que dia 13 de fevereiro de 2017, solicitou a desistência do 

curso em razão de ter passado em vestibular de outra instituição. Na 

contestação, a Reclamada impugna genericamente os fatos na inicial, 

alegando que o débito é devido, de modo que a negativação é licita, não 

podendo ser acolhidos os pedidos iniciais. Em que pese as alegações da 

parte Reclamada, verifico que a mesma não comprova a origem do débito 

em discussão nesse processo, visto que não apresenta contrato 

assinado pelo autor. Com efeito importante ressaltar que o processo nº 

1000789-94.2017.811.0004, tem a mesma causa de pedir, alterando-se 

somente as partes, no entanto, aquele possui contrato assinado, onde 

infere-se que a autora deveria saber de sua obrigação, diversamente do 

presente onde o autor cancelou seu curso, não podendo ser obrigado a 

conhecer de débito retroativo se não fosse avisado, o que não ocorreu, 

visto que solicitou o cancelamento devidamente. Sendo assim, não 

evidenciado que o autor tinha ciência do débito, entendo que os pedidos 

iniciais poderão ser acolhidos. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor,uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Comprovado que a parte 

Reclamada efetuou cobranças indevidas levando inclusive o nome da 

parte autora ao cadastro de inadimplentes por um serviço cancelado, 

patente a configuração do abalo sofrido. O dano moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores 

deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação 

da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o assunto: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A ENSEJAR O 

DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO PARA 

MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE 

PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou incontroversa a 

ocorrência da negativação do nome da autora em serviço de proteção ao 

crédito, providência que se mostrou indevida, ante a constatação de que 

não havia débito pendente. O dano moral se apresenta inequívoco, diante 

do simples fato da anotação, ensejando o direito à reparação. Reputa-se 

mais razoável, no caso, a fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, 

montante a ser corrigido a partir da prolação da sentença e acrescido de 

juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - APL: 129595820108260032 SP 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA, já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 
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Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado UNIC EDUCACIONAL LTDA., a pagar a quantia 

de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante STENIO FERREIRA SPANHOL, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente o débito discutido neste 

processo, mantendo os efeitos da tutela. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001993-76.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANALIA FERREIRA 

RAMOS Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE LICENÇA PREMIO, onde a parte autora objetiva o 

recebimento 03 (três) meses de licenças-prêmios referentes ao 

quinquênio de 2008/2013, no valor original de R$ 13.837,59 (treze mil, 

oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e atualizados 

até o ingresso da ação em R$ R$ 24.546,76 (vinte e quatro mil quinhentos 

e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos). O MUNICIPIO, em sua 

contestação aduz que a autora não fez jus a conversão visto que não 

existe essa possibilidade, onde deveria a mesma ter gozado da licença. 

visto que devidamente citada, deixou de apresentar contestação, de modo 

que aplico sua revelia Pois bem, a matéria em questão está pacificada no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor tem direito de 

converter, em pecúnia, as licenças-prêmios não gozadas e não contadas 

em dobro quando de sua aposentadoria. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVIDOR 

PÚBLICO.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.1 (...).2. A jurisprudência do STJ pacificou a 

matéria no sentido ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio 

não gozada e não contada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena 

de configurar enriquecimento ilícito.3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 35.706/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011.) 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO 

NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO 

APLICABILIDADE.1. É devida ao servidor público aposentado a conversão 

em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ante a vedação ao 

enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes.2.(...).(AgRg no 

AREsp 7.892/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 

21/10/2011.) A propósito, a Turma Recursal Única já confirmou decisões 

desse Juizado acerca deste tema: RECURSO INOMINADO - JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - 

LICENÇA NÃO COMPUTADA EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA 

- APOSENTADORIA EFETIVADA - DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS 

LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO 

IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no 

sentido de que o prazo prescricional não se inicia no momento em que a 
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autora poderia usufruir do benefício da licença prêmio, se concedido, mas 

sim a partir da aposentadoria. (Resp. 1.254.456-PE) Se o servidor não 

usufruiu dos períodos de licença-prêmio e os referidos períodos não 

foram computados em dobro quando da aposentadoria, os referidos 

períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito. 

(RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 04/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014). Dessa forma, é possível a 

conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não usufruída pelo(a) 

servidor(a) público(a), devendo ser recompensada com a devida 

conversão, pois, do contrário, estaria se admitindo o enriquecimento sem 

causa da Administração. A vasta documentação trazida aos autos pela 

parte autor comprovam seu direito ao recebimento de 03 (três) meses de 

licenças-prêmios, referentes aos quinquênios2008/2013, sendo que a 

autora não apresentou holerite do salário do ano de 2013 no entanto não 

havendo manifestação da ré quanto ao valor salarial de R$4.612,53 

pleiteado, entendo por acolher tal quantia. Ainda quanto a atualização, 

entendo cabível sim a atualização desde a aposentadoria, no juros a 

serem aplicados no dispositivo da presente. Ressalta-se que o direito à 

indenização pelo não gozo dos meses de licença-prêmio decorre do 

princípio que veda o enriquecimento sem causa por parte da 

Administração Pública, que se beneficiou do trabalho ininterrupto prestado 

pela autora quando na ativa. Por fim, anoto que, segundo os ensinamentos 

de Joel Dias Figueira Júnior (Juizados Especiais da Fazenda Pública, 2º 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010), “não é ilíquida a sentença 

condenatória por soma, que, para execução, fica na dependência de 

elaboração de cálculos aritméticos simples, acompanhados do respectivo 

demonstrativo”, o que vai de encontro com o Enunciado n° 32 do 

FONAJEF. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA do 

pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o MUNICIPIO DE BARRA 

DO GARÇAS a pagar o montante referente a 03 (três) meses de 

licenças-prêmios, concernentes aos quinquênios 2008/2013, no valor de 

R$13.837,59 (treze mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove 

centavos), acrescido de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, correção monetária, pelo 

IPCA-E, ambos desde a aposentadoria. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012276-73.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO EPIFANIO DO PRADO (EXEQUENTE)

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO PEIXOTO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento, ou mesmo repropor a demanda. Não há que se falar em 

condenação em custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de 

custas, somente sendo exceção, por expressa previsão legal e a 

ausência injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 

4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do 

CPC. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 26 de Agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES TEIXEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1000453-56.2018.811.0004 Pólo ativo: RODRIGO NUNES 

TEIXEIRA ARAUJO Pólo passivo ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto que 

trata-se de cessão de crédito com o Banco do Brasil, porém não 

apresenta o contrato de origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS a pagar a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante RODRIGO NUNES TEIXEIRA ARAUJO valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO (ADVOGADO(A))

VANETE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000445-79.2018.811.0004 Pólo Ativo: VANETE ALVES DE LIMA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 
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equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000455-26.2018.811.0004 Pólo Ativo: CLEIDIMAR RODRIGUES 

DE PAULA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 

487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012643-97.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS (ADVOGADO(A))

TEODICILIA TAVARES PIMENTEL CONRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012643-97.2016.811.0004 Pólo ativo: TEODICILIA TAVARES 

PIMENTEL CONRADO Pólo passivo: LOJAS AVENIDA 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 pela parte Reclamada (evento 8846425), 

alegando existência de ERRO MATERIAL na sentença proferida sob os 

seguintes argumentos: a) que os nomes das partes estariam incorretas ou 

que a sentença proferida não se trata do presente autos, pugnando pela 

regularização. Inicialmente informo que a peça apresentada pela 

reclamada não foi especificamente o embargos de declaração, no entanto 

pelo pedidos, reconheço a mesma como tal, a fim de analisa-la conforme 

segue. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que 

as razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida, e conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir 

erro material. Com efeito, verifica-se que durante todo o corpo da 

sentença proferida trata-se dos fatos alegados neste processo, de modo 

que restou evidente o erro material quando a identificação do processo. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, alterando os nomes constantes na 

identificação dos autos da sentença para os mesmos constantes na 

qualificação do sistema, ignorando-se os dados lá transcritos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

HEITOR COSTA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001147-25.2018.811.0004 Pólo ativo: HEITOR COSTA 

GONCALVES Pólo passivo: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 
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aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, as 

Reclamadas alegam que inexiste dever de indenizar, visto que também 

foram vitimas do falsário que passou-se pelo autor, não podendo ser 

responsabilizada. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a ela 

caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência, 

sendo certo que o autor não pode sofrer o prejuízo pelo ocorrido. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado LOJAS AVENIDA S.A a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez 

mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante HEITOR COSTA GONCALVES valor com incidência de juros de 

1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DIVINO SIRQUEIRA DIAS (REQUERENTE)

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001966-93.2017.811.0004 Pólo ativo: ROBSON DIVINO 

SIRQUEIRA DIAS Pólo passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 
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ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que possui somente um imóvel em 

seu nome, e as faturas estão devidamente quitadas, conforme 

documentos colacionado aos autos, sendo que a ré afirmou que apesar 

da negativação ser indevida, somente seria possível retirá-la de forma 

judicial. Na contestação, a Reclamada alega que o autor possui uma UC de 

nº 2225279, e que de tal é a origem dos débitos, porém não apresenta 

nenhum contrato ou documento apto a confirmar que a UC mencionada 

pertence ao autor, de modo que evidente a cobrança ilegítima. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a 

fim de evitar esse tipo de ocorrência, sendo certo que o autor não pode 

sofrer o prejuízo pelo ocorrido. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a 

pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante ROBSON DIVINO SIRQUEIRA 

DIAS valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

CAINA EMANUELA DE AQUINO MAMEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.C. TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002021-44.2017.811.0004 Pólo Ativo: CAINA EMANUELA DE 

AQUINO MAMEDES Pólo Passivo: E.C. TRANSPORTES LTDA - ME Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 
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ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde suscita a parte 

Autora, em resumo, que contratou os serviços da reclamada para uma 

viagem fretada de 42 passageiros, no valor de R$ 8.800,00, e que houve 

problemas com combustíveis e outros defeitos posteriormente 

apresentados, tendo que pagar R$900,00 para custear alimentação das 

pessoas que foram nas viagens, sendo que tiveram que dormir em 

barracas, por ausência de prestação de apoio do autor. E ainda que a 

previsão de chegada que era dia 23.07.2017, ocorreu dia 25.07.2017. Na 

contestação, o reclamado aduz que a autora não viajou com os 

passageiros, não podendo sofrer os danos citados, sendo que somente 

contratou o ônibus em questão. E no mérito aduz que disponibilizou 

guincho e outro ônibus onde os passageiros pernoitaram dentro do 

mesmo, não havendo que se falar em barracas como alegado pela autora, 

e ainda aduz que o valor gasto com alimentação não foi comprovado, visto 

que não tem nos autos nenhum documento de tais gastos, sendo certo 

que não estando a mesma na viagem não poderia ter gasto este valor. 

Partindo para o julgamento da lide, verifico que quanto a legitimidade esta 

devidamente comprovada através do contrato existente entre as partes, e 

ainda que a autora não estivesse presente na viagem, é certo que os 

passageiros tem responsabilidade direta com a autora, porquanto a autora 

tem para com o reclamado, transferindo-se assim a obrigação, sendo que 

eventuais ações dos passageiros deverá se dar em desfavor da parte 

autora, visto que aqui esta representa todos os passageiros. Quanto a 

falha na prestação do serviço descrita nos autos, é evidente que apesar 

de ser uma situação eventual, é de fato responsabilidade do reclamado, 

visto que caberia ao mesmo cumprir o percurso no período 

pré-estabelecido em contrato, bem como auxiliar os passageiros, quanto a 

hospedagem e alimentação, visto que os mesmos não poderiam sofrer os 

prejuízos ao qual não deram causa. Com efeito, o reclamado não 

apresenta nos autos documentos suficientes a comprovar que forneceu 

hospedagem e alimentação para os passageiros, sendo certo que pelo 

período de tempo em que ficaram com o ônibus quebrado, necessitariam 

de auxilio. Assim, é evidente a responsabilidade do reclamado, pela 

ausência de prestação de suporte. Quanto ao pedido de danos materiais 

de R$900,00 pleiteado pela autora, verifica-se que somente apresentou 

comprovante de deposito bancário no valor informado na impugnação, 

sendo portanto uma inovação de pedido, visto que tal documento não foi 

possível de analise pelo reclamado na contestação. Portanto, tal valores 

não poderá ser acolhido, visto que não comprovado, sendo certo que tal 

comprovante também não é capaz de comprovar o referido direito. 3. 

DANOS MORAIS O dano moral, in casu, reside configurado no fato do 

reclamado deixar de comprovar o auxilio aos passageiros, considerando a 

necessidade em razão do tempo em que o meio de transporte esteve 

indisponível. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "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." 

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço 

para: a) CONDENAR a parte Reclamada E.C. TRANSPORTES LTDA - ME a 

pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a titulo de indenização por 

danos morais ao Reclamante CAINA EMANUELA DE AQUINO MAMEDES 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002189-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIZILENE DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002189-46.2017.811.0004 Pólo Ativo: DIZILENE DOS SANTOS 

LIMA Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATORIA DE ILEGALIDADE DE 

RETENÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS, onde afirma o reclamante 

em resumo, que apesar de reconhecer a legitimidade da divida, 

indevidamente o reclamado bloqueio integralmente seu salário, sendo 

indevido sua atitude em razão do caráter alimentar dos alimentos. Foi 

deferida liminar determinando que o banco reclamado abstenha-se de 

efetuar restrição do salario da parte autora superior a 30% (trinta por 

cento). Na contestação, o banco reclamado alega que a autora contratou 

o BB CRED 13º SALARIO e não honrou com sua obrigação, portanto o fato 

de restringir tais verbas não configura ilícito, pugnando pela improcedência 

da ação. Pois bem, em que pese as alegações do reclamado, ainda que a 

parte autora tenha débitos e não esteja cumprindo com suas obrigações 

não poderá o banco efetuar o bloqueio integral do salario da parte autora, 

sendo tal atitude arbitraria e ilegal, cabendo ao mesmo buscar as vias 
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devidas para recebimento da divida. Existem outros caminhos lícitos para o 

banco réu ter sua divida quitada, como negativação do nome da parte 

autora, cobrança judicial até o patamar de 30%, dentre outros meios, 

sendo assim, não pode o banco valer-se de seu acesso aos vencimentos 

da parte autora e cobrar a divida da forma que entender, visto que esta 

atitude é ilegal. Quanto aos danos materiais de repetição de indébito, 

verifico que foi realizado no pedido liminar, no entanto, na liminar somente 

foi determinado a cobrança no valor máximo de 30%, não abrangendo 

sobre a devolução dos valores. Evidente que a atitude do reclamado foi 

indevida, no entanto, entendo que a devolução em dobro ou de forma 

simples, no atual momento processual, visto que o caráter urgente já não 

esta mais presente, configuraria enriquecimento indevido da autora, de 

modo que deixo de conceder o pedido de dano material, estando certo que 

tais valores poderão ser compensados na valoração do dano moral. 3.1. 

DANOS MORAIS No que tange ao pedidos de danos morais, entendo que o 

fato do autor permanecer com seu salário bloqueado indevidamente 

configura constrangimento passível de indenização por si só, não 

restando necessidade de qualquer prova do efeito danoso. Ainda o fato 

do Reclamado não ter resolvido a situação de forma administrativa, 

obrigando o autor ao ingresso da presente ação, aumenta o dever de 

indenizar do Banco réu. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "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." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que 

faço para: a) CONDENAR o Reclamado BANCO DO BRASIL S/A a pagar a 

quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), ao Reclamante DIZILENE DOS 

SANTOS LIMA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Mantenho os efeitos de tutela, tornando-os definitivos. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

ALENIR DOMINGOS DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000949-22.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALENIR DOMINGOS DA 

SILVA BARBOSA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL . A incompetência absoluta, como 

matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição, bem como alegada na contestação, nos 

moldes do artigo 64 do Novo Código de Processo Civil. No caso, 

verifica-se que a indenização moral pleiteada nos autos, origina-se em 

razão de suposto descumprimento de liminar em processo em curso na 

Justiça Comum. Com efeito, trago a jurisprudência pertinente: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DECISÃO JUDICIALPROFERIDA EM 

OUTRO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO QUE DEVE SER NOTICIADO NA 

DEMANDA ANTERIOR, NÃO PODENDO SER OBJETO DE NOVA LIDE, 

MUITO MENOS CARACTERIZANDO DANO MORAL. JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. Descabe o ajuizamento de 

nova demanda para reclamar o descumprimento de ordem judicial 

proferida em outro processo. Descumprimento de ordem judicial que não 

enseja indenização por danos morais, mas tão somente a possibilidade de 

fixação da astreintes nos autos em que proferida a ordem descumprida. 

RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005080601, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 14/10/2014) Assim, entende-se que cabe a parte autora 

noticiar o descumprimento da referida liminar no respectivo processo, 

tendo em vista que trata-se da analise do mesmo direito discutido. Sendo 

que somente seria possível a analise do objeto, caso o processo inicial já 

tivesse sido transitado em julgado, onde os efeitos da tutela tivessem sido 

mantidos definitivamente e houvesse novo descumprimento, o que não é o 

caso dos autos, onde o descumprimento foi no trâmite do processo 

discutido. Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência jurisdicional do 

Juizado Especial Estadual para processar e julgar o presente feito, e, em 

consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011165-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA (ADVOGADO(A))

VANDERLANE RODRIGUES BRAGA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENILMARIA RESPLANDES DE MOURA (REQUERIDO)

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011165-54.2016.811.0004 Pólo Ativo: VANDERLANE 

RODRIGUES BRAGA COSTA Pólo Passivo: ENILMARIA RESPLANDES DE 

MOURA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 
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discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KINOU LIMA DA SILVA INACIO (REQUERENTE)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002093-31.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA KINOU LIMA DA 

SILVA INACIO Pólo passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto que a autora era 

titular do cartão OURO, apresentado extratos bancários a sua vida 

financeira até o mês 07/2013. Na impugnação a parte autora confirma que 

tinha uma conta no banco réu, mas que era segunda titular na conta de 

seu filho, e que pugnou pelo cancelamento da sua conta em março de 

2013, não sendo devido a cobrança efetuada em 06/2013. Pois bem, 

entendo que caberia a parte autora comprovar o efetivo período em que 

cancelou a sua conta bancária, sendo certo que o documento 

apresentado, por ser possível de manipulação em razão de ser digital, não 

deve ser considerado como legitimo. No entanto, em analise aos extratos 

apresentados pelo banco reclamado, verifico que não constam em 

nenhum, principalmente dentre os meses de março e julho de 2013, 

débitos negativos na conta a autora, sendo certo que se foi encerrada em 

março ou em julho é evidente que não existiam débitos, de modo que torna 

indevida a negativação em nome da autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 
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o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO DO BRASIL 

S.A.. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante MARIA KINOU 

LIMA DA SILVA INACIO valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002118-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002118-44.2017.811.0004 Pólo Ativo: JUNIOR DIAS DA SILVA 

Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

DEBORAH CRISTINY PERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000754-03.2018.811.0004 Pólo ativo: DEBORAH CRISTINY 

PERES Pólo passivo: BANCO DO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 
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contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROGERIO VILELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001094-44.2018.811.0004 Pólo Ativo: ROGERIO VILELA DOS 

SANTOS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a Reclamada. 

Na contestação a Reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais, aduzindo que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, visto que a 

parte autora comprova a quitação do contrato. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições, 

sendo que indevidamente o autor ingressou com uma ação para cada 

debito, devendo somente ser analisado o dano moral na mais antiga. Tal 

fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há como se aplicar a 

Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se reputam legítimas, 

impedindo a indenização, posto que não é de conhecimento deste Juízo o 

julgamento de nenhum processo mencionado acima ratificando se devida 

ou não as outras inscrições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA 

RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE 

ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de 

precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em 

cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há 

questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 
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TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001068-2018.811.0004 Pólo Ativo: LEANDRO NOGUEIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a parte autora em 

resumo aduz que possuía um plano de telefonia com a ré, e indevidamente 

a partir do mês de março/2017, alterou seu plano sem sua permissão e 

apesar do esforço para cancelamento da cobrança indevida, a reclamada 

manteve inerte. Na contestação, a reclamada alega que a cobrança é 

devida, visto que são decorrentes de serviços utilizados pela parte autora, 

sendo que inexiste números de protocolos informados na inicial, sendo 

certo que o autor simplesmente parou de pagar, não buscando resolver a 

situação. Pois bem, em que pese as alegações da parte reclamada, é 

evidente que o simples fato do autor não apresentar o numero de 

protocolo descaracteriza seu direito, tendo em vista que caberia a 

reclamada comprovar que o autor solicitou a alteração do plano em 

discussão. De outra forma, a ré apresenta contrato comprovando que o 

autor contratou o PLANO SMARTVIVO CONTROLE 500 MB, e 

indevidamente começou a ser cobrado pelo PLANO SMARTVIVO 

CONTROLE 2.5GB_100MI. Assim, evidente a atitude indevida da 

reclamada, que altera o plano de seus clientes sem autorização, obrigando 

os mesmos a assumir dividas não contratadas. 3.3 DO DANO MORAL No 

que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a 

conduta da Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que falha na prestação do serviço frustam 

a relação de consumo e confiança entre a promovente e a promovida. É 

assente na jurisprudência atual que a cobrança de valores diversos do 

pactuado em relação de consumo, caracteriza abalo moral, passível de 

indenização, nesse sentido: CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA 

PAGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALOR 

DIVERSO DO PLANO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. Consumidora 

contratou pacote de serviços da reclamada, de telefonia fixa, no valor de 

R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta centavos) mensais. Ocorre que 

recebeu faturas com cobrança de valor diverso ao contratado. 2. A parte 

contrária não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva utilização 

de outros serviços que não estavam inclusos no plano ofertado, ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC. De consequência, deve a 

ré proceder com a manutenção do plano ofertado e, a devolução dos 

valores cobrados indevidamente de forma dobrada, nos termos do art. 42, 

§ único do CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71004819264 RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de 

Julgamento: 26/08/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2014) (grifo nosso) APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL. COBRANÇA 

DE VALOR REFERENTE A PLANO DIVERSO DO CONTRATADO. Cobrança 

de valor referente a plano diverso do contratado e de valor superior. 

Inscrição indevida do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito. 

Dano moral caracterizado, ensejando a respectiva indenização. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da 

razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o 

bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o 

potencial econômico do lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do 

demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar 

atos lesivos semelhantes contra outrem. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-RS - AC: 70055747927 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 25/03/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 02/04/2014) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 
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de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR 

a Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$10.000,00 

(dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Em consequência da 

presente sentença DECLARO inexistente a cobrança em discussão neste 

processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

G N PARENTE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002062-11.2017.811.0004 Pólo Ativo: G N PARENTE E CIA 

LTDA - ME Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013009-39.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE (REQUERENTE)

ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8013009-39.2016.811.0004 Pólo Ativo: HERBERT DE SOUZA 

PENZE Pólo Passivo: RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 
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alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO MORAL, onde a parte autora em resumo, aduz que a 

Reclamada publicou indevidamente em seu site de noticias, informações 

desabonadoras do autor, visto que o autor foi a delegacia prestar 

depoimento tendo em vista que na operação deflagrada pela policia 

estavam amigos do autor envolvidos, no entanto a Ré informou que o autor 

fora preso, citando na reportagem somente seu nome e de mais duas 

pessoas, com evidente caráter de macular sua imagem. Na contestação, a 

reclamada alega que publicou a errata pouco tempo depois da veiculação 

da matéria, e que no dia seguinte forneceu direito de resposta ao autor, 

não podendo ser responsabilizada pela repercussão negativa da matéria 

em desfavor do autor, inclusive no aplicativo de whatsapp, sendo que 

agiu no direito de informação jornalística. Antes de adentrar no mérito da 

ação, importante mencionar que a parte autora havia pugnado pela 

desistência do processo, motivo pelo qual os autos apesar de já terem 

inicialmente sido sentenciado, teve a sentença cancelada e retornado para 

homologação. No entanto, no evento ( ID 12210521), a parte autora 

informou que a ré não cumpriu os termos do acordo realizado 

extrajudicialmente, de modo que pleitou o prosseguimento do feito. Com 

efeito, diante do principio da livre disponibilidade, entendo possível acolher 

o pedido de prosseguindo o feito, ainda mais que não anexado nos autos 

o referido acordo, pelo princípio da verdade formal do CPC, ele não existiu. 

Pois bem, em que pese as alegações da Reclamada, evidente que possuí 

o direito de noticiar os fatos ocorridos na sociedade. No entanto, o fato de 

ter equivocadamente, colocado o nome do autor como criminoso de um 

delito, ainda que tenha oferecido o direito de resposta, evidente que 

causou abalo tanto na vida pessoal como social do autor. Sendo que para 

citar nomes, evidente que deveria ter certeza dos fatos, ao contrário 

bastaria apenas ter noticiado os fatos sem mencionar qualquer pessoa, no 

entanto somente três nomes foram mencionados, inclusive do autor que 

não era uma das pessoas detidas. Com efeito, evidente a falha da 

reclamada e o abalo causado ao autor. 2.3. DANOS MORAIS Assim, no 

que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da empresa Reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, 

abalo esse passível de indenização. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "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." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, a parte autora narra seu 

constrangimento e inconformismo com a veiculação indevida de uma 

noticia que diz respeito a sua imagem. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito, mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR a parte 

Reclamada RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA a pagar a quantia de a 

pagar quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a titulo de indenização por 

danos morais ao Reclamante HERBERT DE SOUZA PENZE, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROGERIO VILELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001095-29.2018.811.0004 Pólo ativo: ROGERIO VILELA DOS 

SANTOS Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 
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CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

S.A.. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante ROGERIO 

VILELA DOS SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MESSIAS ALVES MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001240-85.2018.811.0004 Pólo Ativo: JOAO PAULO MESSIAS 

ALVES MARQUES Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A . 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UANIA PATRICIA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000132-21.2018.811.0004 Pólo ativo: UANIA PATRICIA ALVES 

DE MORAES Pólo passivo: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS 

DE HIGIENE Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 
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responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado SS COMERCIO DE 

COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE.. a pagar a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante UANIA PATRICIA ALVES DE MORAES valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DA GLORIA DAVID MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000152-12.2018.811.0004 Pólo ativo: MARIA DA GLORIA 

DAVID MORAES Pólo passivo: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, oriunda de cessão 

de crédito, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO E EXTRATO 

que comprovam a origem da divida, sendo certo que as assinatura são 

idênticas com os documentos apresentados pela autora e assinatura na 

ata de audiência. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA NARA RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000486-80.2017.811.0004 Pólo ativo: FERNANDA NARA 

RODRIGUES ROCHA Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANTILHA FERREIRA DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

ALANA COUTINHO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001315-61.2017.811.0004 Pólo Ativo: SANTILHA FERREIRA DE 

SOUZA DUARTE Pólo Passivo: UNIVERSO ONLINE S.A - UOL Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado Banco 

do Brasil pleiteia a declaração da sua ilegitimidade, ao qual entendo 

cabível, tendo em vista que a contratação do serviço discutido originou-se 

da primeira reclamada, sendo certo que o Banco não é responsável pela 

legalidade ou não do contrato em discussão. Quanto as demais 
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preliminares, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, onde a parte autora aduz que deparou-se com a cobrança 

indevida na sua conta bancária de divida não contraída junto a ré, e que 

não conseguindo resolver de forma administrativa ingressa com a 

presente ação, sendo descontados o valor total de R$2.943,88, já em 

dobro, nos últimos cinco anos. Na contestação, a Reclamada Universo 

Online, alegou que os serviços foram devidamente contratados, visto que 

não teria como ter acesso aos dados do autor de outra forma, mas não 

apresenta contrato da origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. 3.1.DANOS MATERIAIS No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. O que 

acolho, ante a inexistência de contrato, gerando a obrigação indevida. 3.2 

DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano 

Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

promovida. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a 

responsabilidade do fornecedor pelos danos causados por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, sendo que a única forma de afastá-la 

é provando-se que inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub 

judice. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE 

CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O 

CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda 

que seja o empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os 

valores cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual 

recebe os valores descontados do contracheque do autor. Portanto, 

sendo ela a prestadora dos serviços, evidenciada está a sua 

responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. Restou 

evidenciado nos autos que o autor teve incluído em sua fatura de cartão 

de crédito valores de compras que alega não ter feito. Diante da 

contestação dos valores lançados na fatura, era ônus da demandada 

demonstrar minimamente a origem dos lançamentos, prova que não veio 

aos autos. Ainda que se admita que o autor, ao notar os lançamentos 

indevidos em sua fatura, não tenha adotado as medidas de segurança 

previstas em um contrato de adesão, a ré tinha plenas condições de 

demonstrar, ainda que minimamente, a origem de cada lançamento. 

Somente assim, poderia haver a análise da culpa concorrente do 

consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em relação à ré. A 

ausência de provas a respeito da origem dos débitos permite a conclusão 

que os lançamentos foram indevidos e que, diante do pagamento realizado 

por desconto em folha de pagamento, impõe-se o dever de ressarcir os 

valores cobrados e pagos indevidamente, nos termos do art. 42, § único 

do CDC. Não há que se falar em mero dissabor quando uma pessoa tem 

parte de seu salário descontado indevidamente por débitos que não deu 

origem, comprometendo seu sustento de forma considerável. Ainda, a 

requerida age com descaso e desrespeito com o consumidor ao resistir 

em encontrar uma solução para o impasse, seja no âmbito administrativo, 

seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título de danos morais, em 

R$2.500,00, que não comporta minoração, pois adequado aos parâmetros 

adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. Ademais, é 

condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

sendo mínimo para atingir o caráter pedagógico e punitivo. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004814166, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente 

que a cobrança de valores indevidos é fato que configura lesão 

extra-patrimonial, capaz de gerar a condenação por dano moral. 

Constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o que imperioso o atendimento das vias adequadas. É cediço que, 

para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios 

da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica 

das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em 

R$8.000,00 (oito mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada UNIVERSO ONLINE S/A a pagar a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante SANTILHA FERREIRA DE SOUZA DUARTE, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

CONDENAR a Reclamada Universo à restituir ao Reclamante o valor de R$ 

2.943,88 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e oito 

centavos), a titulo de dano material, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). Ainda, com esteio no artigo 3º c/c 

artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 485, VI, também do 

Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a Requerida e o objeto 

do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva), 

julgo em relação ao BANCO BRASIL S/A o presente feito sem apreciação 

do mérito. Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO (ADVOGADO(A))

TAIS GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 119 de 768



FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002110-67.2017.811.0004 Pólo ativo: TAIS GOMES DE FREITAS 

Pólo passivo: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio, concedo 

a retificação do nome da reclamada, conforme já constante na 

qualificação deste processo. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição (PROTESTO), visto que realizou o vestibular na reclamada, 

porém nunca efetuou nenhuma matricula, e a ré fica cobrando a matricula. 

Na contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto 

que a autora efetuou sua matricula em julho/2016, sendo portanto a 

cobrança legitima. No entanto, a reclamada apresenta somente um print de 

tela sistêmica onde não fala nada a respeito de matricula da autora, e não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar suas alegações, 

restando evidente que a presente cobrança é indevida. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a 

fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A a pagar a quantia de R$10.000,00 

(dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante TAIS GOMES DE FREITAS valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Proceda-se a secretaria a 

retificação do nome da reclamada na capa dos autos eletrônico. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000920-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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FAGNER MARTINS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000920-69.2017.811.0004 Pólo Ativo: SIMONE DOS SANTOS 

MOREIRA FERREIRA Pólo Passivo: FAGNER MARTINS SILVA Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora informou não 

ter conhecimento o endereço do executado, sendo certo que caso tenha 

poderá requerer o desarquivamento do feito. RECURSO CÍVEL INOMINADO 

- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR 

PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - 

SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora 

quando intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção 

do processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço 

não comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não 

aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, 

Publicado no DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, 

verifico que a situação atual do presente processo permite a extinção com 

fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia, seja ele referente à informação de 

endereço, seja à indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Sejam revogados efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011029-91.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

LORENA DE FREITAS ALVES (REQUERENTE)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIENY DA SILVA BOHRER (REQUERIDO)

JORSIMAR LUIZ DE MORAES (REQUERIDO)

ALEX CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAFAEL BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

LAIANI PAULA FERREIRA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 8011029-91.2015.811.0008 Pólo ativo: LORENA DE FREITAS 

ALVES Pólo Passivo: DAIENY DA SILVA BOHRER/ JORSIMAR LUZ DE 

MORAES/ ALEX CARDOSO DA SILVA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO 

Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que o Reclamado 

JORSIMAR LUZ DE MORAES, não tem nenhuma relação com o objeto 

desta lide, sendo certo que o réu comprova a propriedade do veiculo 

envolvido no acidente, devendo ser acolhido o pedido de ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. Quanto as demais preliminares, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, sendo designada audiência de instrução 

onde as parte não produziram nenhuma prova, não podendo alegar 

futuramente cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES em decorrência de acidente 

de trânsito, onde aduz a parte Reclamante que estava dirigindo seu 

veiculo Toyota Etios, em via preferencial, quando foi abalroada pela 

reclamada Dayane, com seu veiculo Fiat Uno Mille, sem possuir habilitação. 

Requer danos materiais, morais e lucros cessantes, por ter ficado por três 

meses com o veiculo indisponível. Na contestação, os reclamados, 

DAYENE E ALEX, aduzem que houve culpa concorrente, visto que caberia 

a autora o dever de cautela, e quanto aos danos, aduz que a autora não 

comprova a impossibilidade de exercício da sua profissão, que aduz ser 

advogada, pugnando pela total improcedência da inicial. Inicialmente, 

reconheço que a responsabilidade do acidente é da reclamada, primeiro 

pelo fato de estar sem habilitação na data do fato, o que por si só 

caracteriza sua culpa e segundo por ter invadido a preferencial, fato 

reconhecido inclusive na contestação. Pois bem, partindo a analise 

meritória, verifica-se que a autora pleiteou danos materiais, e em analise 

aos autos, apresentou três notas fiscais, sendo que na apresentada no( 

ID 9757860)não tem relação com os fatos, visto se tratar de peças de 

motocicleta, pois tenho certeza que o veiculo da autora não tem guidão. 

Quanto a segunda nota (ID 9757848) esta no nome da companhia de 

Seguro, sendo certo que não foi pago pela autora, e a terceira (ID 

9757839), não tem nome, tratando então de mero orçamento. Ou seja, a 

autora não apresentou prova suficiente do seu prejuízo material, visto que 

se possuía seguro, caberia apresentar o valor da franquia, visto que 

materialmente foi o único prejuízo sofrido, o que não o fez, não podendo 

ter o pedido acolhido. Quanto ao pedido de danos morais, é certo que nos 

casos de acidente de trânsito a única possibilidade de condenação em 

dano moral, é em decorrência de prejuízo físico, ou seja, somente possível 

se a autora tivesse sofrido dano corporal, no entanto, a mesma, não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar como um atestado 

médico, anexando aos autos somente um laudo de atendimento, onde 

consta pedidos de exames e nada mais, fazendo-se concluir que não 

restou nenhuma sequela em decorrência do acidente em questão, não 

podendo os pedidos de danos morais serem acolhidos. Por fim, pleiteia a 

parte autora recebendo de lucros cessantes, em decorrência de ser 

advogada, e por ter ficado três meses sem condução, impossibilitada de 

trabalhar, requer a reparação do prejuízo sofrido. Pois bem, o simples fato 

da autora ter ficado sem condução por três meses (fato não comprovado 

nos autos), não lhe dá direito ao recebimento de lucros cessantes, isto 

porque, estes devem ser devidamente comprovados, com a possível 

perda que a autora teve e possível ganho que deixou de receber. No 

caso, a reclamada foi feliz comprovando na contestação que a autora 
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possui dois veículos, e somados ao fato de não restar comprovado 

nenhuma perda da autora. Ainda quanto ao fato de ter ficado sem o carro 

pelo período que alega não é suficiente para pleitear danos cessantes, 

visto a comarca é uma cidade de interior, de fácil acesso aos lugares, 

onde poderia ter tomado um táxi por exemplo, e posteriormente pleiteado 

reparação moral, no entanto, não comprovou nem um fato e nem outro. 

Assim, todos os pedidos da parte autora deveram ser julgados 

improcedentes. 4.DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Ainda, com 

esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 

485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a 

Requerida e o objeto do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua 

ilegitimidade passiva), julgo em relação ao JORSIMAR LUZ DE MORAES o 

presente feito sem apreciação do mérito. Sem custas e honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA (ADVOGADO(A))

AGNALDO XAVIER FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001639-51.2017.811.0004 Pólo Ativo: AGNALDO XAVIER 

FERREIRA Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo 

Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora que 

possui um plano de telefonia da Reclamada na modalidade pós-paga, 

estando com as faturas devidamente pagas, e sem motivo aparente teve 

sua linha suspensa, e apesar de todo esforço, não conseguiu 

restabelecer a mesma, se sentindo obrigada a adquirir outra linha, visto 

que não pode ficar sem telefone, e ainda aduz que descobriu que a 

reclamada efetuou o cadastro do nome do autor em outra linha por ele não 

autorizada, configurado assim, todo abalo que o autor vem sofrendo. Na 

contestação, quanto ao bloqueio da linha da autora, aduz que agiu no 

exercício regular de direito, visto que encontra-se com quatro faturas em 

aberto, porém ao analisar as faturas que a ré menciona, se trata de 

faturas de outubro/2017 em diante, posterior portanto ao ingresso da 

presente ação. Quanto ao fato do cadastro indevido de outra linha no 

nome do autor, apresenta gravação telefônica, no entanto não apresenta 

nenhum documento apto, como contrato assinado. Assim, não resta 

duvida da falha da prestação do serviço da reclamada, que bloqueio a 

linha do autor sem nenhuma justificativa, e ainda efetuou cadastro de 

outra linha sem sua autorização. 3.1 DANOS MORAIS É pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral, principalmente nas relações 

consumeristas, 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. Desse modo, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pelo Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. Destaco que, ao 

contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou 

sim abalo moral a parte reclamante, visto que a Reclamada poderia ter 

resolvido a situação de forma administrativa, e constatado o dano moral, 

deve ser verificada a respectiva reparação, para o imperioso atendimento 

das vias adequadas. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM 

PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, , o que faço para: a) 

CONDENAR a parte Reclamada CLARO S.A. a pagar a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) a titulo de indenização por danos morais a 

Reclamante AGNALDO XAVIER FERREIRA valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, e por não ter havido pedido de obrigação de 

restauração da linha, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes com relação aos números (66) 9 9241-2378 e (66) 9 9214- 0257., 

em discussão nesse processo, devendo a reclamada cancelar qualquer 

débito ou contrato existente,. Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-91.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS (ADVOGADO(A))

RENATO NUNES XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os contornos manifestam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JARA BIGIO (ADVOGADO(A))

WERINGTHONN CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, Etc.. 1. Relatório. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

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. 

Assim, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, 

bem como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes 

do art. 37 da lei deste rito, entendo que não é mais possível maior dilação 

probatória, pela preclusão, ao ponto que considero que a causa está 

madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCIÇÃO CONTRATUAL c/c DANOS MATERIAIS, onde a parte autora 

aduz em resumo, que contratou consorcio com a Reclamada e por motivos 

pessoas insuportáveis deixou de pagar, requerendo a devolução imediata 

do valor pago ante o cancelamento do consórcio. A Reclamada, em sua 

contestação, alega que o contrato existente entre as partes deve ser 

cumprido na forma que foi contratado. Bem como, sendo o contrato 

pactuado após a Lei 11.795/08, somente cabe a restituição ao final do 

grupo, de forma parcelada. Pois bem, é incontroverso o pagamento e a 

ruptura do contrato. No entanto é certo que a devolução é devida, porém 

não imediatamente, tampouco de forma integral, como requerido, mas nos 

seguintes termos. Conforme regulamentação do BACEN está vigente a 

Circular n. 3.432/2009, que assevera, in verbis: Art. 15. É facultado à 

administradora, desde que previsto contratualmente, cobrar do 

consorciado no ato de sua adesão a grupo de consórcio: I - a primeira 

prestação; II - a antecipação de recursos relativos à taxa de 

administração. Nesse sentido, recente decisão do Superior Tribunal de 

Justiça, como se vê do seguinte aresto: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. 

LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO).AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E 

ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. 

POSSIBILIDADE. 1. As administradoras de consórcio têm liberdade para 

fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar 

em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por 

cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg 

no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 

1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado 

em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe 5/8/2011; 

AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 

1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). . 

Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1115965/RS, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

11/04/2013, DJe 16/04/2013). Partindo dessas premissas, é certo que 

deve o consumidor se sujeitar ao que restou acordado no contrato. É 

certo, todavia, que eventual abuso poderá ser atacado pelo Poder 

Judiciário, situação jurídica que não restou questionada no presente caso. 

Na espécie, incabível a aplicação da cláusula penal por desistência. Isso 

porque se trata de consórcio de longa duração, em que houve o 

pagamento de poucas parcelas e, ainda, como é cediço,possível a 

substituição do consorciado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, 

INC. II DO CPC. É da parte ré o ônus da prova dos fatos alegados na 

petição inicial, já que lhe incumbe provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, inc. II do CPC. Se o réu 

não juntou o documento comprovando o encerramento do grupo, para a 

que a sua argüição de prescrição fosse apreciada, não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, ficando afastada a alegação de prescrição da 

ação de cobrança. JUROS MORATÓRIOS. Os juros moratórios são 

devidos apenas no caso de a administradora deixar de efetuar a 

devolução das parcelas, após o decurso do prazo contratual. Diante dos 

termos do contrato, elaborado pela própria administradora do consórcio, 

incabível a sua pretensão de desconsideração do que foi pactuado, para 

fins de incidência do disposto no art. 219 do CPC. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. A correção monetária dos valores pagos deve ser feita 

desde a data dos desembolsos pelo autor, de acordo com o IGP-M. 

CLÁUSULA PENAL (REDUTOR). É inviável a dedução dos valores relativos 

à cláusula penal, visto que não demonstrado eventual dano sofrido pela 

administradora com a saída do consorciado. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 

Conforme entendimento atual do STJ, não há limite para fixação da taxa de 

administração. Contudo, diante da ausência de juntada do contrato, e por 

incontroverso, resta limitada a taxa de administração em 7%, conforme 

pedido pelo autor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ainda que singelo o 

trabalho do patrono da parte, os seus honorários devem retribuí-lo com 

dignidade. Apelação Cível desprovida. Recurso Adesivo desprovido. 

(Apelação Cível Nº 70052097029, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 09/05/2013). 

Com efeito, encerrado o grupo, após 30 (trinta) dias, passa a ser devido 

ao desistente a restituição das parcelas pagas, com juros moratórios de 

1% ao mês. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ: AGRAVO 
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REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE 

PARCELAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1 A restituição das 

parcelas pagas por desistente de consórcio deve ocorrer em até 30 dias 

do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver 

vinculado o participante, devendo incidir a partir daí juros de mora, na 

hipótese de o pagamento não ser efetivado. 2. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1157116/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 26/05/2011). Por 

fim, a correção monetária deve ser aplicada a partir do pagamento de 

cada parcela a ser restituída. Entendo, ao final, que o Fundo de Reserva 

deve ser devolvido ao autor devidamente atualizado, neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATO CELEBRADO APÓS A 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08, O QUE SE DEU EM 05/02/2009. 

DEVOLUÇÃO QUANDO DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA DESISTENTE. 

DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL 

CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA 

PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL DE 10%. DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE 

RESERVA, AO FINAL DO GRUPO, CASO EXISTENTE SALDO. Inicialmente, 

no que diz quanto à época da devolução, em decorrência da desistência 

do consorciado, tem-se que, com relação aos contratos firmados a partir 

da vigência da Lei nº. 11.795/08, as Turmas Recursais Cíveis firmaram 

entendimento que a devolução deverá ocorrer por ocasião do sorteio da 

cota desistente em Assembléia. Com relação à taxa de administração, a 

jurisprudência atual do STJ tem admitido a pactuação em percentual 

superior a 10%, devendo ser deduzida, por isso, no percentual contratual 

do valor a ser restituído no percentual contratado. Já quanto à cláusula, 

desde que limitada a 10%, não há ilegalidade na sua incidência. Quanto 

aos valores recolhidos para o fundo de reserva, são restituíveis ao 

consorciado desistente, mas somente ao final do grupo e se houver saldo. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004138574, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 24/04/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004138574 RS, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 24/04/2013, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 29/04/2013) Porém, já a taxa de adesão deverá ser abatida, nos 

mesmo sentido que a taxa de administração. Dessa forma, o autor tem 

direito a restituição, conforme fundamentado acima. Ainda, quanto a 

pedido de danos morais, entendo que estes não podem ser acolhidos, 

visto que a Reclamada não efetuou nenhuma ação capaz de ensejar 

reparação moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJAJULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) acolher a pretensão 

exordial, somente, para o fim de determinar que a empresa ré restitua, no 

máximo em 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo, a(s) parcela(s) 

paga(s) pela reclamante, na seguinte forma: I) Com juros moratórios de 1% 

ao mês a partir do 31º dia do encerramento do grupo; II) com correção 

monetária -INPC- a partir de cada desembolso; III) sem a incidência da 

cláusula penal; IV) com abatimento da taxa de administração e taxa de 

adesão prevista no contrato; V) com abatimento dos valores de seguro 

previsto no contrato; VI) Com devolução da taxa de adesão. b) rejeitar a 

pretensão de danos morais preteridos pelo autor por não comportarem a 

espécie e não ter sido comprovado nos autos. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação indenizatória, onde a 

promovente, em síntese, aponta que o requerido teria divulgado ofensas a 

sua pessoa na internet e ainda feito comentários desabonadores. Pede 

danos morais O promovido por sua vez, em sua contestação afirma uma 

série de questões alegando dívida anterior e mero aborrecimento. Com 

efeito, narrados na inicial fatos jurídicos que se constituem, em tese, atos 

ilícitos (perfeita subsunção dos fatos narrados à norma material) e 

efetuada a prova dessas alegações (publicações) fica evidente o ato 

ilícito pelos conteúdos eminentemente denegridores. A parte promovida, ao 

tempo que apresentou defesa direta, não fez contraprova ou apresentou 

elementos suficientes para eximir suas responsabilidades, de forma que o 

acolhimento da pretensão deduzida pela requerente se torna inevitável. Ao 

contrário do que pensa muita gente, a internet não é mundo livre de regras 

jurídicas, onde as pessoas possam fazer o que desejem, sem enfrentar 

as consequências de seus atos. A responsabilidade por ato praticado na 

internet pode surgir em qualquer das formas de utilização dela. Pode 

ocorrer em redes sociais, na troca de e-mails e arquivos, na negociação 

de um contrato, na compra de bens em lojas virtuais (o comércio eletrônico 

ou e-commerce), em blogs e em qualquer outro site ou forma de interação 

eletrônica, inclusive por meio de telefones inteligentes (os smartphones), 

tablets etc. No caso em tela, o ato ilícito cometido pela internet, 

percebemos que as provas foram conseguidas por imagem (pelo comando 

Print screen ou equivalente), onde as ofensas públicas ficam evidentes. 

Então não havendo dúvidas da autoria dos comentários, e do seu evidente 

conteúdo agressivo, a condenação do autor em danos morais é medida 

que se impõem. Entendo que a conduta do requerido causou sim abalo 

moral à parte autora, abalo esse passível de indenização, não 

caracterizado como mero transtorno ou aborrecimento. A jurisprudência 

acolhe esse entendimento, senão vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

REPARATÓRIA. MENSAGENS DE CUNHO OFENSIVO ESCRITAS NA 

PÁGINA DE RELACIONAMENTO FACEBOOK. AFRONTA À HONRA E 

IMAGEM DA REQUERENTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004158945, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 29/01/2013). Passando a 

fixação do valor da indenização, temos que deve-se obedecer aos 

princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Na esteira destes parâmetros, 

verifico que a quantia pleiteada pela autora a título de reparação, é de alta, 

posto que o valor da indenização não deve propiciar enriquecimento da 

parte que busca reparação do dano moral. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta 

a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, a situação econômica 
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da ofensora e da ofendida, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 9.000,00 

(nove mil reais). Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a parte 

promovida a pagar à autora a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a 

título de danos morais, devidamente atualizados desde o arbitramento 

togado, na forma da Sumula 362 do STJ. b) rejeitar o pleito da parte 

promovida por consequência teleológica dos argumentos do corpo da 

sentença. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Agosto de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO PEREIRA BITO (REQUERENTE)

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, Etc.. 1. Relatório. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

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. 

Assim, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, 

bem como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes 

do art. 37 da lei deste rito, entendo que não é mais possível maior dilação 

probatória, pela preclusão, ao ponto que considero que a causa está 

madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCIÇÃO CONTRATUAL c/c DANOS MATERIAIS, onde a parte autora 

aduz em resumo, que contratou consorcio com a Reclamada e por motivos 

pessoas insuportáveis deixou de pagar, requerendo a devolução imediata 

do valor pago ante o cancelamento do consórcio. A Reclamada, em sua 

contestação, alega que o contrato existente entre as partes deve ser 

cumprido na forma que foi contratado. Bem como, sendo o contrato 

pactuado após a Lei 11.795/08, somente cabe a restituição ao final do 

grupo, de forma parcelada. Pois bem, é incontroverso o pagamento e a 

ruptura do contrato. No entanto é certo que a devolução é devida, porém 

não imediatamente, tampouco de forma integral, como requerido, mas nos 

seguintes termos. Conforme regulamentação do BACEN está vigente a 

Circular n. 3.432/2009, que assevera, in verbis: Art. 15. É facultado à 

administradora, desde que previsto contratualmente, cobrar do 

consorciado no ato de sua adesão a grupo de consórcio: I - a primeira 

prestação; II - a antecipação de recursos relativos à taxa de 

administração. Nesse sentido, recente decisão do Superior Tribunal de 

Justiça, como se vê do seguinte aresto: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. 

LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO).AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E 

ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. 

POSSIBILIDADE. 1. As administradoras de consórcio têm liberdade para 

fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar 

em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por 

cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg 

no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 

1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado 

em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe 5/8/2011; 

AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 

1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). . 

Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1115965/RS, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

11/04/2013, DJe 16/04/2013). Partindo dessas premissas, é certo que 

deve o consumidor se sujeitar ao que restou acordado no contrato. É 

certo, todavia, que eventual abuso poderá ser atacado pelo Poder 

Judiciário, situação jurídica que não restou questionada no presente caso. 

Na espécie, incabível a aplicação da cláusula penal por desistência. Isso 

porque se trata de consórcio de longa duração, em que houve o 

pagamento de poucas parcelas e, ainda, como é cediço,possível a 

substituição do consorciado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, 

INC. II DO CPC. É da parte ré o ônus da prova dos fatos alegados na 

petição inicial, já que lhe incumbe provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, inc. II do CPC. Se o réu 

não juntou o documento comprovando o encerramento do grupo, para a 

que a sua argüição de prescrição fosse apreciada, não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, ficando afastada a alegação de prescrição da 

ação de cobrança. JUROS MORATÓRIOS. Os juros moratórios são 

devidos apenas no caso de a administradora deixar de efetuar a 

devolução das parcelas, após o decurso do prazo contratual. Diante dos 

termos do contrato, elaborado pela própria administradora do consórcio, 

incabível a sua pretensão de desconsideração do que foi pactuado, para 

fins de incidência do disposto no art. 219 do CPC. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. A correção monetária dos valores pagos deve ser feita 

desde a data dos desembolsos pelo autor, de acordo com o IGP-M. 

CLÁUSULA PENAL (REDUTOR). É inviável a dedução dos valores relativos 

à cláusula penal, visto que não demonstrado eventual dano sofrido pela 

administradora com a saída do consorciado. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 

Conforme entendimento atual do STJ, não há limite para fixação da taxa de 

administração. Contudo, diante da ausência de juntada do contrato, e por 

incontroverso, resta limitada a taxa de administração em 7%, conforme 

pedido pelo autor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ainda que singelo o 

trabalho do patrono da parte, os seus honorários devem retribuí-lo com 

dignidade. Apelação Cível desprovida. Recurso Adesivo desprovido. 

(Apelação Cível Nº 70052097029, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 09/05/2013). 

Com efeito, encerrado o grupo, após 30 (trinta) dias, passa a ser devido 

ao desistente a restituição das parcelas pagas, com juros moratórios de 

1% ao mês. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE 

PARCELAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1 A restituição das 

parcelas pagas por desistente de consórcio deve ocorrer em até 30 dias 

do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver 

vinculado o participante, devendo incidir a partir daí juros de mora, na 

hipótese de o pagamento não ser efetivado. 2. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1157116/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 26/05/2011). Por 

fim, a correção monetária deve ser aplicada a partir do pagamento de 

cada parcela a ser restituída. Entendo, ao final, que o Fundo de Reserva 

deve ser devolvido ao autor devidamente atualizado, neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATO CELEBRADO APÓS A 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08, O QUE SE DEU EM 05/02/2009. 

DEVOLUÇÃO QUANDO DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA DESISTENTE. 

DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL 

CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA 

PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL DE 10%. DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE 

RESERVA, AO FINAL DO GRUPO, CASO EXISTENTE SALDO. Inicialmente, 

no que diz quanto à época da devolução, em decorrência da desistência 

do consorciado, tem-se que, com relação aos contratos firmados a partir 

da vigência da Lei nº. 11.795/08, as Turmas Recursais Cíveis firmaram 

entendimento que a devolução deverá ocorrer por ocasião do sorteio da 

cota desistente em Assembléia. Com relação à taxa de administração, a 

jurisprudência atual do STJ tem admitido a pactuação em percentual 

superior a 10%, devendo ser deduzida, por isso, no percentual contratual 

do valor a ser restituído no percentual contratado. Já quanto à cláusula, 

desde que limitada a 10%, não há ilegalidade na sua incidência. Quanto 
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aos valores recolhidos para o fundo de reserva, são restituíveis ao 

consorciado desistente, mas somente ao final do grupo e se houver saldo. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004138574, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 24/04/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004138574 RS, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 24/04/2013, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 29/04/2013) Porém, já a taxa de adesão deverá ser abatida, nos 

mesmo sentido que a taxa de administração. Dessa forma, o autor tem 

direito a restituição, conforme fundamentado acima. Ainda, quanto a 

pedido de danos morais, entendo que estes não podem ser acolhidos, 

visto que a Reclamada não efetuou nenhuma ação capaz de ensejar 

reparação moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJAJULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) acolher a pretensão 

exordial, somente, para o fim de determinar que a empresa ré restitua, no 

máximo em 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo, a(s) parcela(s) 

paga(s) pela reclamante, na seguinte forma: I) Com juros moratórios de 1% 

ao mês a partir do 31º dia do encerramento do grupo; II) com correção 

monetária -INPC- a partir de cada desembolso; III) sem a incidência da 

cláusula penal; IV) com abatimento da taxa de administração e taxa de 

adesão prevista no contrato; V) com abatimento dos valores de seguro 

previsto no contrato; VI) Com devolução da taxa de adesão. b) rejeitar a 

pretensão de danos morais preteridos pelo autor por não comportarem a 

espécie e não ter sido comprovado nos autos. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES (REQUERENTE)

AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001706-16.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAO JAKSON VIEIRA 

GOMES Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante 

a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte 

autora que teve indevidamente sua linha telefônica móvel (PRÉ-PAGA) 

bloqueada, em dezembro de 2015, o que lhe causou grandes prejuízos por 

causa dos seus contatos que conheciam o número. Não pleiteou o 

restabelecimento da linha, somente a reparação moral. Na contestação, a 

reclamada impugna genericamente os fatos alegados pelo autor, aduzindo 

que o fato perpetrado não foi capaz de atingir a honra do autor, pugnando 

pela improcedência da inicial. Pois bem, verifica-se que a parte reclamada 

afirma o cancelamento da linha do autor, não apresentando nenhuma 

justificativa apta, de modo que evidente a sua falha na prestação do 

serviço. 3.1 DANOS MORAIS É pacífico na nossa jurisprudência que o 

dano moral, principalmente nas relações consumeristas, 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. Desse modo, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, visto 

que a Reclamada poderia ter resolvido a situação de forma administrativa, 

e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM 

PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, mantendo os efeitos da tutela 

e os tornando definitivo, o que faço para: a) CONDENAR a parte 

Reclamada CLARO S/A. a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a 

titulo de indenização por danos morais ao Reclamante JOAO JAKSON 

VIEIRA GOMES valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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Autos nº 1002109-82.2017.811.0004 Pólo ativo: FABLINO RONARI ROCHA 

DANTAS Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora, alegando somente que a autora possui duas 

negativações, no entanto, as duas negativações são do réu e estão 

sendo discutidas neste processo. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

S.A.. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante FABLINO 

RONARI ROCHA DANTAS valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001605-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MAGNA DELEWE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001605-76.2017.811.0004 Pólo Ativo: MAGNA DELEWE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002237-05.2017.811.0004 Pólo Ativo: JESSICA PRISCILA 

RIBEIRO DA COSTA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo (NÃO INFORMADO), de modo que 

reputa-se legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido 

da ausência de danos morais em caso de legitima negativação 

preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações 

posteriores que também são legitimas não está sendo reconhecida a 

existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do devedor 

contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 
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VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a honra, a 

imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta traga 

incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte não 

cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar de 

terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000599-97.2018.811.0004 Pólo ativo: MAIKO DANILLO PEREIRA 

DOS SANTOS Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 
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Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL 

S/A a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante MAIKO 

DANILLO PEREIRA DOS SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANIELA REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000569-62.2018.811.0004 Pólo Ativo: DANIELA REIS DOS 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALERIANA GOMES (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000581-76.2018.811.0004 Pólo Ativo: CATARINA VALERIANA 

GOMES Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo. De acordo com o 

artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYME CAMILA CARDOSO (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001127-34.2018.811.0004 Pólo ativo: RAYME CAMILA 

CARDOSO Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 
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demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, oriunda de cessão 

de crédito, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO E EXTRATO 

que comprovam a origem da divida, sendo certo que as assinatura são 

idênticas com os documentos apresentados pela autora e assinatura na 

ata de audiência. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO DE JESUS ROCHA (REQUERENTE)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001119-57.2018.811.0004 Pólo ativo: KASSIO DE JESUS 

ROCHA Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou os serviços da reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 
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contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado CLARO S.A.. a pagar a 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante KASSIO DE JESUS ROCHA valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARILICE DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000464-85.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARILICE DA COSTA 

LIMA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo. De acordo com o artigo 487, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JULIANO SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001080-60.2018.811.0004 Pólo ativo: JULIANO SILVA 

CARVALHO Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 
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Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROGERIO VILELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001096-14.2018.811.0004 Pólo Ativo: ROGERIO VILELA DOS 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a Reclamada. 

Na contestação a Reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais, aduzindo que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, visto que a 

parte autora comprova a quitação do contrato. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições, 

sendo que indevidamente o autor ingressou com uma ação para cada 

debito, devendo somente ser analisado o dano moral na mais antiga. Tal 

fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há como se aplicar a 

Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se reputam legítimas, 

impedindo a indenização, posto que não é de conhecimento deste Juízo o 

julgamento de nenhum processo mencionado acima ratificando se devida 

ou não as outras inscrições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA 

RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE 

ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de 

precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em 

cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há 

questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 
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caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DAN CLEVER FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000716-88.2018.811.0004 Pólo Ativo: DAN CLEVER 

FERNANDES SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo (protesto), que 

não estão sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se 

legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da 

ausência de danos morais em caso de legitima negativação preexistente 

(Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações posteriores 

que também são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos 

danos morais, pois caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM 

PEJUS. Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. Não tento havido recurso da ré, impõe-se 

a manutenção da sentença, quanto ao valor da indenização, tendo em 

vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - AC: 10011130002279001 

MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 17/03/2015, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. 

AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. - Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 

10024101935195002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

26/03/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/04/2013) Com efeito, forçoso reconhecer a inexistência de danos 

morais, pois ainda que a primeira negativação é ilegítima, existem outras 

que apesar de posteriores, são legitimas, de modo que impede a 

caracterização dos danos morais. Ressalto ainda que caso a anotação 

anterior seja legitima caberia a parte autora ter ingressado com apenas um 

processo, para discussão da mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo. Sugiro 

improcedência dos pedidos de danos morais. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-66.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAIR FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório conforme disposição contida no artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. 2- Decido. 3- Inicialmente, cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito conforme 

entendimento do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo necessidade 

de dilação probatória, sendo dever do Julgador dispensar despacho 

saneador e a audiências, em atenção aos princípios da celeridade e da 

economia processual, sem que com isso seja gerada violação ao devido 

processo legal. 4- Em análise detida dos autos, verifico que a parte autora 

postulou pelo reconhecimento de lucros cessantes, muito embora tenha 

atribuído valor especifico a este, in verbis: “Assim, considerando que o 

erro material pode ser sanado a qualquer tempo, sem formalidade própria, 

de ofício ou a requerimento da parte, REITERA os pedidos da exordial, a 

fim de julgar procedente a Ação de Reparação de Danos Morais, Estéticos 

e Materiais por Ato Ilícito causado por Acidente de Trânsito, 

determinando-se a condenação do Requerido ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos causados, tanto na esfera patrimonial 

(material), quanto aos lucros cessantes pelo período de 08 meses no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) o que totaliza a quantia de R$ 24.000,00 

(vinte e quatro mil reais), e ainda, que seja estendido acaso a capacidade 

persista, bem como dano moral estético, o que pede no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) e dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais)”. 5-Deste modo, a forma como apresentado o pedido poderá 

resultar em sentença ilíquida, o que não é admitido no âmbito dos Juizados 

Especiais, conforme estabelece a Lei 9.099/95, parágrafo único do artigo 

38: A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com 

breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 

relatório. Parágrafo único - Não se admitirá sentença condenatória por 

quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. 6- Assim, inviável se mostra 

a pretensão da parte autora por esta via, posto que os juizados especiais 

cíveis são incompetentes para conhecer de pedido que possa resultar em 

sentença ilíquida. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO 

DEMASIADAMENTE GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE 

SENTENÇA ILÍQUIDA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. 

No âmbito dos Juizados Especiais o processo será instaurado mediante 

apresentação de pedido, oral ou escrito, do qual constarão, dentre outras 

coisas, seu objeto e valor. 2. É expressamente vedada a formulação de 

pedido genérico, de modo a se evitar a prolação de sentença ilíquida (art. 

38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95). 3. No caso dos autos é patente a 

falta de liquidez do pedido formulado, a exigir a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, por falta de condições de prosseguimento do feito. 4. 

EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 5. Condeno a recorrente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de 

gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 1.060/52. (TJ-DF - ACJ: 20141210050373, 

Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/06/2015, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2015 . Pág.: 376) 7- Isto posto, 

desconhecido o valor que se pretende obter com a presente demanda, 

tornando indefinido o objeto da lide e impossibilitando o suporte ao pedido 

de reparação com valores da alçada dos juizados, configurada está a 

incompetência deste juízo para conhecer e julgar o pedido, eis porque, 

JULGO EXTINTO o presente processo, com espeque no art. 51 da Lei nº 

9.099/95, c/c art. 485, IV, do CPC. 8- Deixo de condenar a requerente às 

custas e despesas processuais, assim como nos honorários 

advocatícios, conforme preconiza o art. 55 da Lei 9.099/95. 9- P.R.I. 10- 

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

providências necessárias. 11- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. 2. 

Após minuciosa análise dos autos, verifico que o processo em voga 

contém ingredientes que afastam a competência desta justiça 

especializada, pois cuida-se de causa complexa, conforme doravante se 

verá. 3. De fato, a matéria invocada na petição inicial não sofre qualquer 

vedação legal para tramitar nos juizados especiais da fazenda pública, 

contudo conveniente ponderar que o caso em voga trata-se de 

requerimento visando anular ato administrativo que outrora convocou a 

requerente para ser empossada no cargo de assistente social do sistema 

prisional do Estado de Mato Grosso, sobretudo para garantir eventual e 

futura nomeação, atingindo, caso procedente a demanda - a esfera 

patrimonial de terceiros, bem como do Estado de Mato Grosso. 4. Com 

efeito, a parte requerente brada que a sua exclusão do concurso, deu-se 

em virtude de uma convocação pretensamente nula, pois não observou os 

requisitos legais, afetando sobremaneira a competência desta vara, 

reclamando, pois, dilação probatória, tornando-se turvo o reconhecimento 

dessa. 5. Não bastasse isto, eventual decisão favorável neste processo 

poderá influir na esfera jurídica de terceiros, inclusive estes podem ser 

prejudicados com o aludido ato judicial, situação que por si só não guarda 

compatibilidade com o espírito da Lei n° 12.153/2009, in verbis: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA DE NATUREZA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR DA 

CAUSA POR ESTIMATIVA – MATÉRIA AFETA A CONCURSO PÚBLICO – 

INABILITAÇÃO DO CERTAME – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM 

FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RESOLUÇÃO 

Nº. 04/2014 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

COMPLEXIDADE DEMONSTRADA – COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS ESPECIALIZADAS DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO 

PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Embora a Lei de Regência não vede a 

tramitação de ações judiciais que envolvam matérias ligadas a certame 

público, não se pode descurar das peculiaridades da causa de pedir, as 

quais lhe conferem certo nível de complexidade que não se compatibiliza 

com o procedimento dos Juizados Especiais, a teor do art. 98, inciso I, da 

Constituição Federal.De outro modo, não fosse a complexidade da causa 

que conduz à possível e necessária dilação probatória, não se deve 

considerar apenas o valor atribuído à causa para firmar a competência do 

Juizado, mas também o benefício econômico perseguido pela parte, que 

possivelmente ultrapassa o limite de sessenta salários mínimos 

estabelecidos na Lei nº. 10.259/2001. (AI 55516/2016, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017) 6. 

Destarte, o art. 2°, §1°, da Lei 12.153/2009, que excepciona as matérias 

de competência do juizado especial da fazenda pública é silente no que 

toca as causas nas quais se discute critérios utilizados pela 

Administração em concurso público. Contudo, em que pese o silêncio do 

legislador, o dispositivo legal deve ser interpretado à luz da Carta Política 

de 1998, que prevê “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, 

e os Estados criarão: I – juizados especiais, providos por juízes togados, 

ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a 

execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de 

menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, 

permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de 

recursos por turmas de juízes de primeiro grau”. (grifo nosso) 7. Deste 

modo, uma simples leitura do artigo alhures, infere-se que a complexidade 

da matéria é de cunho constitucional e limitadora da competência de todo o 

microssistema dos juizados especiais. Ora, se o legislador 

infraconstitucional entendeu que o rito dos juizado especiais não se ajusta 

à discussão acerca da pena de demissão do servidor público, da mesma 

forma o será em relação às causas que tenha como objeto, ainda que de 

forma tangenciada, o provimento de cargo no serviço público, cujas 

repercussões perante a Administração são, certamente, de maiores 

proporções. Inclusive, aludido entendimento encontra albergamento na Lei 

10.259/2001, conforme se depreende da leitura do art. 3°, III e IV. 8. 

Registre-se que com a criação do microssistema dos juizados especiais, 

tanto o constituinte, quanto o legislador ordinário miraram instituir um 

trâmite mais célere e menos burocrático para demandas em que se 

evidenciasse repercussão patrimonial direta, o que não é o caso em 

análise (TJ-SC – CC: 201100645970 SC 2011.064597-o (Acórdão), 
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Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data do Julgamento: 13/08/2013, Grupo de 

Câmaras de Direito Público Julgado). 9. Isto posto, com esteio na 

inteligência do art. 5°, II e art. 27 da Lei 12.153/2009 conjugado com o art. 

51, II, da Lei 9.099/1995, c/c art. 485, I, do Diploma Processual Civl, 

INDEFIRO a petição inicial, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO sem 

julgamento de mérito, não implicando esta sentença em impedimento para 

nova propositura da demanda, caso devidamente comprovada sua 

pertinência para trâmite na via ora eleita. 10. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001456-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA GOMES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Segundo 

preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em sede de 

Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre ele o da 

simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta justiça 

especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo relato 

sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da mencionada 

lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, 

escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido constarão, de 

forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a qualificação e o 

endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III – 

o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 3. Analisando os 

dispositivos acima invocados infere-se que não foram gratuitos, pois se 

prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à natureza da 

demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados Especiais, vez que 

este não possui competência para causas de maiores complexidades, 

consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre destacar que 

não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração aos incisos do 

invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade também está 

vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem como sobre a 

necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em questionamentos 

jurídicos. 4. Nesta vereda, deve a parte reclamante demonstrar por meio 

da inaugural a pertinência da sua demanda para cursar no Juizado 

Especial Cível, o que não ocorre caso tenha confeccionado seu pedido 

com inobservância do artigo 14 da Lei nº 9.099/1995. Com efeito, se a 

parte reclamante se vale de peça inaugural prolixa e extensa, cuja 

dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995 é aferível 

imediatamente, pratica ato sinalizando estar discutindo causa que não se 

insere no conceito de menor complexidade, vez que se assim o fosse, 

teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes dos artigos 

supramencionados. Deste modo, quando a própria parte reclamante opta 

por se valer de vestibular cuja apreciação implica em laborioso 

aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se tratar de 

causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se valer das 

vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas questões 

jurídicas. 5. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante orquestrou 

reclamação grafada em peça preambular, contendo 14 (quatorze) 

páginas, donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em relação às 

diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando nesta 

sede o intento de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas de 

alta indagação jurídica e fática, estando assim em descompasso com o 

artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa 

não admitida no procedimento em apreço. 6. Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

consoante determina o artigo 51, II, do mesmo diploma, não implicando esta 

sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 7. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intime-se. 11. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001455-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA GOMES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Segundo 

preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em sede de 

Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre ele o da 

simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta justiça 

especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo relato 

sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da mencionada 

lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, 

escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido constarão, de 

forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a qualificação e o 

endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III – 

o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 3. Analisando os 

dispositivos acima invocados infere-se que não foram gratuitos, pois se 

prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à natureza da 

demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados Especiais, vez que 

este não possui competência para causas de maiores complexidades, 

consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre destacar que 

não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração aos incisos do 

invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade também está 

vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem como sobre a 

necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em questionamentos 

jurídicos. 4. Nesta vereda, deve a parte reclamante demonstrar por meio 

da inaugural a pertinência da sua demanda para cursar no Juizado 

Especial Cível, o que não ocorre caso tenha confeccionado seu pedido 

com inobservância do artigo 14 da Lei nº 9.099/1995. Com efeito, se a 

parte reclamante se vale de peça inaugural prolixa e extensa, cuja 

dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995 é aferível 

imediatamente, pratica ato sinalizando estar discutindo causa que não se 

insere no conceito de menor complexidade, vez que se assim o fosse, 

teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes dos artigos 

supramencionados. Deste modo, quando a própria parte reclamante opta 

por se valer de vestibular cuja apreciação implica em laborioso 

aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se tratar de 

causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se valer das 

vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas questões 

jurídicas. 5. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante orquestrou 

reclamação grafada em peça preambular, contendo 20 (vinte) páginas, 

donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em relação às diretrizes 

dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando nesta sede o intento 

de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas de alta indagação 

jurídica e fática, estando assim em descompasso com o artigo 3º da lei 

alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa não admitida no 

procedimento em apreço. 6. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com 

esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 9.099/1995, declarando 

extinto o processo sem julgamento de mérito, consoante determina o artigo 

51, II, do mesmo diploma, não implicando esta sentença em óbice na nova 

propositura da demanda, caso devidamente comprovada sua pertinência 

para trâmite na via ora eleita. 7. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intime-se. 11. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012420-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARROS DE SALES (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 
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compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 18 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011095-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA (ADVOGADO(A))

RAISSA RIBEIRO ARANTE (REQUERENTE)

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

LETICIA AZEVEDO BRAZ (ADVOGADO(A))

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 
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resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011018-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO RICARDO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO XAVIER GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MARIANA DE SOUSA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010787-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

SANDRA CRISTINA DONDO GONCALVES PEDRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA FALEIROS SAITO MOREIRA (REQUERIDO)

RODRIGO CORBUCCI (ADVOGADO(A))

FREDERICO DE SIQUEIRA SILVERIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MAGALHAES SOUSA QUEIROZ GONCALVES (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

FLOSINO REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMA MORAES LIMA (REQUERIDO)

NORMA LUCIA MORAES LIMA (REQUERIDO)

MARIA DAS GRACAS MORAES LIMA ORMENEZE (REQUERIDO)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALINE MORAES LIMA (REQUERIDO)

TELMA MORAES LIMA (REQUERIDO)

MARLUCIA SEBASTIANA LIMA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e 

de direito, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o presente processo, 

nos termos do art. 924, II, bem como atento ao disposto no art. 925, todos 

do Código de Processo Civil. 2- Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado 

e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias 

e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIVINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

FRANCIELE INACIO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e 

de direito, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o presente processo, 

nos termos do art. 924, II, bem como atento ao disposto no art. 925, todos 

do Código de Processo Civil. 2- Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado 

e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias 

e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS (ADVOGADO(A))

PABLO VINICYO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001233-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRNEY FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGO CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência 

concretizada em Sessão de Conciliação, e que o objeto da lide trata de 

matéria pertinente a direito disponível, estando regulares os termos da 

avença, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC, bem como atento ao 

disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, HOMOLOGO, para todos os 

fins de direito o acordo entabulado entre as partes, declarando EXTINTO o 

processo em apreço. 4- Sem custas conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

5- Em atenção ao disposto no item 5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação 

das partes e de seus patronos. 6- Registre-se e, em seguida, arquive-se 

com as baixas de estilo. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA FALABRETTI SILVA (REQUERENTE)

ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011008-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LELIS DA SILVA (REQUERENTE)

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ALBERTO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZOMAR FRANCISCO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa de desistência feita pela parte 

demandante, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor 

pode desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de 

concordância do réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a 

desistência em apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO 

o presente processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 

e 55 da Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas tutelas eventualmente 

concedidas nos autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA STELLA SAGGIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIANNE DA SILVA VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES CRUVINEL (REQUERENTE)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por cidadão residente em 

Comarca não abrangida por este juízo, notando-se, portanto, a 

incompetência territorial deste Juizado, nos termos do artigo 4º, da Lei 

9.099/95. Por tais razões a ação não deveria ter sido proposta nesta 

Comarca, mas sim na Comarca de domicilio do autor ou do réu, bem como, 

no local onde a obrigação deva ser satisfeita. 2. Conveniente frisar que 

muito embora se cuide de competência territorial, de tal sorte que é relativa 

a possibilidade de ser reconhecida de ofício no âmbito do Juizado Especial 

já tendo se assentado no ordenamento jurídico referido posicionamento, o 

que pode ser verificado mediante a leitura do Enunciado 89 do FONAJE: A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 
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juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ) 2. Nesse 

sentido, trago à baila a jurisprudência de nossos Tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FORO COMPETENTE - 

RESIDÊNCIA DOS CONSUMIDORES - DECISÃO MANTIDA. A caderneta de 

poupança é um contrato de depósito bancário de trato sucessivo, de modo 

que lhe é aplicável a legislação processual vigente, na data da renovação 

do seu ciclo mensal ou trimestral. A jurisprudência, sobretudo do STJ, 

vem-se firmando no sentido de que, nas relações de consumo, é permitida 

a declinação da competência, até mesmo de ofício, remetendo-se a 

demanda para o foro do domicílio do consumidor. Assim, inviável o pleito 

de reconhecimento da competência da Comarca de Belo Horizonte, 

quando os consumidores residem em São Lourenço e Santa Rita do 

S a p u c a í / M G .  V . V .  ( T J - M G  1 0 0 2 4 0 8 2 3 7 2 4 9 1 0 0 1 1  M G 

1.0024.08.237249-1/001(1), Relator: LUCAS PEREIRA, Data de Julgamento: 

30/04/2009, Data de Publicação: 20/05/2009) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. FORO COMPETENTE. CONSUMIDOR. Nas ações 

derivadas de relação de consumo, quando o consumidor integrar o pólo 

passivo, a competência do seu domicílio assume caráter absoluto (art. 

101, I, do CDC). Assim, neste caso, a competência pode ser declinada de 

ofício, afastando-se a Súmula n. 33 do STJ. Por outro lado, integrando o 

pólo ativo, o consumidor pode escolher foro diverso do seu domicílio, 

desde que respeitadas as regras gerais de competência. No caso 

concreto, tratando-se de ação de cobrança ajuizada contra o consumidor, 

a ação deve tramitar no foro do seu domicílio, admitindo-se a declinação 

de ofício. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70066378456, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 

24/09/2015). (TJ-RS - AI: 70066378456 RS, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Data de Julgamento: 24/09/2015, Décima Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2015) (grifos nossos) 3. Isto 

posto, tendo em vista a incompetência deste juiz para apreciar a causa, 

nos termos acima declinados e com esteio na inteligência do artigo 51, III 

da Lei nº 9.099/1995, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. 3. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 

55 da Lei nº 9.099/1995). 4. P.R.I. 5. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA STELLA SAGGIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002180-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA (EXEQUENTE)

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA RUBIA PEREIRA DUTRA (EXECUTADO)

ADEMARIA BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

LAUDEMIRO SILVA FREITAS (EXECUTADO)

ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

KLEITON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

PAULO VIEIRA DE JESUS (EXECUTADO)

REGES OLIVEIRA DUTRA (EXECUTADO)

HERONIAS TEIXEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os participantes informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010388-06.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

NILZETE LOPES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os participantes informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 
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ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001792-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

ALCIDES NEY JOSE GOMES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos com intenção de efeito modificativo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do 

capítulo dos embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos 

de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por 

escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser acatadas. Ante o exposto, deve ser 

acolhido os embargos de declaração, julgados procedentes com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e acatados para correção de contradição, determinando 

seja anulado o ato lançado no ID nº 14430716. Transitada a decisão dos 

presentes embargos devolva a escrivania o processo concluso para 

sentença de mérito. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 

50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 15 de 

Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000461-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELESTE SAAD GUIRRA (REQUERENTE)

FREDERICO JORGE SAAD GUIRRA (REQUERENTE)

CAROLINA EUGENIA SAAD GUIRRA (ADVOGADO(A))

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

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Avançando apenas, na 

possibilidade do art. 48, in fine, a expressão monte mor justifica a negativa 

geral do pleito. Ante o exposto, de acordo com as razões da embargante, 

deve ser acolhido os embargos de declaração, mas rejeitados com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como todos pedidos 

incidentes que não podem ser manobrados no presente expediente. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e rejeitados, relativo aos 

argumentos da embargante, por abarcar matérias não pertinentes dentro 

do 48 desta lei singela, mantendo a sentença atacada por seus próprios 

fundamentos. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 

desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 16 de 

Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002087-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA PIRES ALVES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 
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prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Avançando apenas, na 

possibilidade do art. 48, in fine, o pedido de desistencia deve ser 

apresentado antes da enseada conciliatória, nao servindo de justificativa 

para ausência, que nesta esfera tem punição cogente e categórica. Ante 

o exposto, de acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os 

embargos de declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da 

Lei 9.099/95, bem como todos pedidos incidentes que não podem ser 

manobrados no presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por 

abarcar matérias não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo 

a sentença atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes 

da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 60631 Nr: 6907-83.2006.811.0006

 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: IMDA, CMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS - OAB:2774/TO

 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 a certidão do Oficial de Justiça de fls. 225.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16774 Nr: 523-61.1993.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, José Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 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 parte autora a 

comparecer na secretaria da Primeira Vara e retirar os formais de partilha 

expedidos nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86496 Nr: 2020-51.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTDCS, L, KWVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b, RYVIA 

RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 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, INTIMAR o advogado da parte autora a 

retirar os formais de partilha expedidos nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189813 Nr: 8142-70.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAITANO PEDRO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA NEVES DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

Maria da Conceição de Jesus Marques, sendo nomeado inventariante o Sr. 

Caetano Pedro Marques.

Consta dos autos a renúncia dos herdeiros João Batista Marques, Pedro 

Antonio Marques, Geraldo Rafael Marques, Ana Maria Marques Vicentes e 

Antonio Jorge Marques mediante termo judicial em favor do inventariante 

(fls. 152/153 e 158).

Ademais, compulsando os autos verifica-se que todos os herdeiros são 

maiores e capazes e representados pela mesma causídica, portanto, no 

caso em comento tenho que pode ser adotado o chamado arrolamento 

sumário, previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil, em face das 

afirmações narradas na inicial, tendo em vista que é uma forma abreviada 

de inventário e partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, 

desde que maiores e capazes, e que o valor dos bens do espólio seja 

igual ou inferior a 1.000 salários mínimos.

Desta forma, no caso em comento tenho que deve ser adotado o chamado 

arrolamento sumário, previsto nos artigos 659 a 665 do Código de 

Processo Civil, em face das afirmações narradas na inicial.

Contudo, para prosseguimento do feito, observo que a requerente 

necessita juntar todos os documentos e comprovantes de pagamentos 

dos impostos devidos para que o feito possa prosseguir.

Diante do exposto, intime-se o inventariante, via advogada constituída, 

para cumprimento das determinações abaixo transcritas, juntando aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito:

 a) Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, com o respectivo cálculo do ITCD expedida pela Fazenda Pública 

Estadual e com os comprovantes de quitação;

b) plano de partilha retificado.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão para 

homologação.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 191009 Nr: 8912-63.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARSB, GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta por A.R.S.B representado 

por sua Genitora Geisimar Rodrigues dos Santos em desfavor de Paulo 

Sérgio de Britto, todos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que fora expedida 
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intimação a parte autora para manifestar-se, contudo, a exequente 

permaneceu inerte e deixou transcorrer “in albis” o prazo conforme 

certificado em fls. 47v, o que implica abandono da ação.

Diante do exposto, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas vez que a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público

Publique-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 191008 Nr: 8911-78.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARSB, GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por A.R.S.B representado 

por sua Genitora Geisimar Rodrigues dos Santos em desfavor de Paulo 

Sérgio de Britto, todos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que fora expedida 

intimação a parte autora para manifestar-se, contudo, a exequente 

permaneceu inerte e deixou transcorrer “in albis” o prazo conforme 

certificado em fls. 49v, o que implica abandono da ação.

Diante do exposto, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas vez que a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público

Publique-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Às providências. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003650-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

SILVERIO LACERDA DOS PASSOS (REQUERENTE)

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

jose luiz dos passos (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do processo: Processo: 1003650-13.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 21.961,38; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha] 

Partes do processo: REQUERENTE: SILVERIO LACERDA DOS PASSOS 

INVENTARIADO: JOSE LUIZ DOS PASSOS Pessoa(s) a ser(em) citada(s) 

Edi de Lacerda Passos, Eloísa de Lacerda Passos, Eide Passos Cajado e 

Edineide dos Passos Aniceto Data de Distribuição da Ação: 31/07/2018 

17:39:57. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) HERDEIROS Edi de Lacerda 

Passos, Eloísa de Lacerda Passos, Eide Passos Cajado e Edineide dos 

Passos Aniceto , atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da presente ação, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, manifestarem-se, querendo. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de abertura de inventário promovida pela REQUERENTE: 

SILVERIO LACERDA DOS PASSOS em face do falecimento do De Cujus 

José Luiz dos Passos . Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o art. 12 da Lei 1.060/50. Nomeio como 

inventariante o Sr. Silvério Lacerda dos Passos, que prestará 

compromisso em cinco (05) dias, e declarações, com valor dos bens e 

plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620). Caso 

necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da localização do imóvel 

(CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da avaliação dada 

pela Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, 

em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que 

devem ser manifestar expressamente. Citem-se os herdeiros, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das 

primeiras declarações (art. 627, do CPC). Havendo concordância, quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

Impostos Estaduais, certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do 

inventariado e esboço de partilha final. Após, havendo interesse de 

incapazes no feito, dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos 

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, 

LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA, digitei. Cáceres, 29 de agosto de 

2018 JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003041-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. B. C. (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

P R A Z O :  2 0  D I A S  D a d o s  d o  p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1003041-30.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda] Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIO FRANCA DA ROSA SILVA JUNIOR Parte Ré: 

REQUERIDO: LARISSA HELENA CRISTINA DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) REQUERIDO: LARISSA HELENA CRISTINA DA SILVA, brasileira, 

portadora do RG nº 29649579 SSP MT e CPF 072.894.021-38 Data de 

Distribuição da Ação: 05/07/2018 14:12:14. FINALIDADE: CITAÇÃO DE 

LARISSA HELENA CRISTINA DA SILVA acima qualificado(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

bem como para comparecer a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, 

designada no dia 24/09/2018 às 17H00MIN. RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS, proposta por ANTONIO FRANCA DA ROSA SILVA JUNIOR. 

Despacho/Decisão: Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Cite-se e intime-se a Requerida no endereço indicado no 

termo de audiência acostado aos autos para comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil, in :verbis “Art. 695. Recebida a petição inicial e, 

se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o 

juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e 
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conciliação, observado o disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: 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, JOANA APARECIDA 

SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres, 29 de agosto de 2018. JACKELINE 

MÁRCIA DIAS TINGO Gestora Judiciaria SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001479-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MURILO OLIVEIRA SOUZA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GOVIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS INFORMAÇÕES DO 

SETOR DE DEPÓSITOS JUDICIAIS Certifico que procedi à juntada do 

documento anexo (Informações advindas do Setor de Depósitos Judiciais - 

PJMT), noticiando a inexistência de valores a serem pagos mediante 

expedição de Alvará Eletrônico, sendo que o saldo anterior existente já 

teria sido pago alhures. Outrossim cumpre mencionar que ao acessar o 

Sistema "SISCONDJ" verifica-se que os valores a serem recebidos foram 

recolhidos mediante expedição de Alvará anteriormente liberados, 

inexistindo a priori saldo a ser resgatado (vide print anexo). Com efeito 

tendo em vista o teor dos documentos impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte interessada a manifestar acerca dos aludidos 

documentos e requerer o que entender de direito. Cáceres/MT, 29 de 

agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004808-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN (ADVOGADO(A))

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI (REQUERIDO)

ORLANDO MARIUSSI (REQUERIDO)

ELIO MARIUSSI (REQUERIDO)

JANDIRA DANTAS SINIZ MARIUSSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Tendo em vista o certificado retro, 

passa-se a retificar o despacho inicial. Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Para o cumprimento da finalidade da missiva, este Juízo DESIGNA o dia 

10 de outubro de 2018 às 13h00min para realização de audiência. Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) 

da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser 

realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 

Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 4 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 5 – Às providências. 

Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido 

recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004808-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN (ADVOGADO(A))

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI (REQUERIDO)

ORLANDO MARIUSSI (REQUERIDO)

ELIO MARIUSSI (REQUERIDO)

JANDIRA DANTAS SINIZ MARIUSSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo 

(Intimar parte a ser ouvida em audiência designada). Deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 29 de 

agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001922-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA VILLARROEL AVILES (REQUERIDO)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE REQUERENTE MANIFESTAR ACERCA DOS 

EMBARGOS Atento aos autos, nos termo do despacho retro exarado (ID 

15010892) impulsiono os autos para intimar a parte embargada, na pessoa 

de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 48 horas, 

manifeste com relação aos Embargos de Declaração opostos (ID 

14306186). Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007343-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANI CATIANE DUARTE CALIMERIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 29 

de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003086-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAKELLY GOMES CASTRILLON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA 

DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico 

que a parte requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com 

efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002406-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE MANIFESTAR 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL Impulsiono os autos com a finalidade intimar 

as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito 

de que, no prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do Laudo 

Pericial juntado ao feito (ID 14310972), pleiteando o que entenderem de 

direito. Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006034-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (AUTOR(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

LEANDRO LADEIA SEGATTO (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO INACIO PEREIRA 41601190182 (RÉU)

HELIO MARQUES DA SILVA (RÉU)

APARECIDO INACIO PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 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. 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, no prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000491-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

CLEONILSA PINTO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO MANIFESTAR NOS AUTOS Impulsiono os autos com a 

finalidade intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito 

de que, no prazo de 15 dias, manifeste cerca da petição de (Id:12568860), 

requerendo o que entender de direito. Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001985-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL COLOMBO MOREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON COELHO TANGERINO (REQUERIDO)

PEDRO AIMORE TANGERINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

29 de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005032-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA SANTINHO (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

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, 29 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1005039-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – 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. 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 – Caso 

comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a analisar a pretensão 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 (art. 700 do CPC). Ante a evidência do direito do autor, 

DEFERE-SE de plano a expedição do mandado para cumprimento da 

obrigação e pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa, consignando-se prazo de 15 

(quinze dias) na forma do artigo 701 do CPC, anotando-se nesse mandado 

que, caso a parte requerida o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, 

do CPC). 3 – 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. 4 – 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, 5 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 6 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos 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. 7 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 8 – 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). 9 

– 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, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 10 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Cáceres-MT, 29 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000810-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMENEGILDO LEITE DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico para os devidos e legais efeitos que a Parte Requerida 

foi devidamente citada, não apresentou Contestação bem como não pagou 

a dívida no prazo legal; isto posto, nos termos do art. 203, § 4º do CPC 

intimo a parte autora por meio de seu advogado para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias , requerendo o que entender de direito. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes. Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007794-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

RODRIGO CARRIJO FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 56/2007/CGJ, 

impulsiono os autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para 

querendo apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005099-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO (ADVOGADO(A))

GENILZA PEIXOTO BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO 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 

– 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 
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no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84651 Nr: 188-80.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARG, JARG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, considerando que o objetivo da execução é a satisfação do 

crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para 

remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados 

bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática sobre a 

localização do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que 

determinará a juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.

Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso a exequente 

a qualquer momento provocar o Poder Judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da dívida.

Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE 

o arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 07 de junho de 2018.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 143003 Nr: 869-45.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CHAVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A, 

ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:308046, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A 

OAB/MT

 IMPULSIONAMENTO – PARTE REQUERIDA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte requerida, na pessoa 

de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação ao teor do documento juntado ao feito (Cálculos da Contadoria - 

fls. 194/197), pleiteando o que entender de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70405 Nr: 7845-44.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIXO MAQUINAS MOTORES E PROD. AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANDRADE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4.319-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 INTIMAÇÃO - PARTE REQUERIDA

MANIFESTAR - PENHORA BACENJUD POSITIVA

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que manifeste, no prazo de 5 

dias, pleiteando o que entender de direito, acerca do resultado positivo da 

penhora em dinheiro efetivada no feito em tela via BACENJUD (fls. 

172/174).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 3386 Nr: 177-08.1996.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A-SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GOMES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FONSECA AIRES - OAB:, 

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - OAB:20.366-D 

OAB/PE, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380, TIAGO FURTADO 

AYRES - OAB:30546 - OAB/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GOMES RIBEIRO - 

OAB:2220

 INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA/INTERESSADA - BANCO DO BRASIL - S/A, 

NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, COM O FITO DE QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, ESCLAREÇA OS FATOS NARRADOS PELA EMPRESA 

CESSIONÁRIA, BEM COMO, PARA INFORMAR SE POSSUI INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 69815 Nr: 7272-06.2007.811.0006

 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: SUMMER TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE APELADA

APRESENTAR CONTRARRAZÕES

 Impulsiono os autos para intimar a parte apelada, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo legal, apresente 

Contrarrazões à Apelação interposta.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 239341 Nr: 7560-65.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENI MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro negativa do Oficial de Justiça (fls. 12), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192706 Nr: 9973-56.2015.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NIVALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SARTORI CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MARTINS ALVES - 

OAB:250.151

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR

 Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, com o intuito de que, nos termos do despacho retro 

(fls. 58/58-v), no prazo de 15 dias, especifiquem quais provas pretendem 

produzir.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146040 Nr: 4177-89.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLAINE DE PAULA NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Crislaine de Paula Neves da 

Silva, Cpf: 00360107150, Rg: 1550549-9 SSP MT Filiação: Nelson de Paula 

Neves e Maria da Silva Neves, data de nascimento: 11/05/1984, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), comerciária, Endereço: 

Rua Projetada "A" S/n - 9906 1191 / 9906-1151, Bairro: Cristo Rei, Cidade: 

Cáceres-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DECISÃO

1 – Não obstante certificado o decurso do prazo para pagamento do 

débito (fl. 108), verifica-se que a parte demandada fora citada por edital 

(fl. 81), de modo que a intimação para cumprimento da sentença deveria 

se dar na forma do art. 513, § 2º, inciso IV, do CPC.

Logo, no momento, não há falar em penhora de valores, de modo que este 

Juízo INDEFERE o pedido da parte exequente de fl. 109.

2 – A fim de regularizar a comunicação, INTIME-SE a parte devedora, por 

edital, conforme dispõe o art. 513, § 2º, IV, do CPC, para cumprimento da 

sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, acrescido das custas, 

se houver – 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.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, CONCLUSOS 

para análise do pedido de fl. 109.

4 – CUMPRA-SE.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 11411 Nr: 425-03.1998.811.0006

 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: ANA MARIA MESQUITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA NUNES DE ARAÚJO, HERMENIA 

NUNES DE ARAÚJO, JOÃO BATISTA DE ARAUJO, OLINDA NUNES DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO BORGES DE 

OLIVEIRA - OAB:6121/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, adimplir os honorários periciais, que deverão ser 

depositados em juízo ou requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101050 Nr: 6145-28.2010.811.0006

 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: ANDRE RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, INTIMO a parte requerida, por meio de 

seu advogado legalmente constituído, para no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar sobre a petição de fls.190/193, acerca do valor devido. 

Outrosssim, INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para informar que o depósito judicial de fls. 181 foi liberado 

através do alvará de fls 177, conforme noticiado pela conta única 

(fls.184).

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002706-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

JEFERSON MAIDANO CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO À SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 

Dados do processo: Processo: 1002706-11.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 5.400,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): JEFERSON MAIDANO 

CAMPOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS 1) - Citação de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerida, 

nos termos do processo abaixo identificado, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja cópia segue anexa 

como parte integrante desta carta, para no prazo legal e em conformidade 

com a decisão a abaixo transcrita responder a ação; 2) - Intimação de 

Vossa Senhoria, com o intuito de que compareça de preferência 

acompanhado de Advogado ou Defensor Público na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de dezembro de 2018 a partir das 

8:00h, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc, no Fórum da Comarca de Cáceres/MT. Despacho/Decisão: 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 
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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, 06 de junho de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer 

contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir: I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e também em dobro, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa (art. 334, §8° do NCPC). Atenciosamente, Cáceres-MT, 29 de 

agosto de 2018. ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000875-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELZA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de embargos de declaração 

opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

atacando a sentença de id n. 14857705, sob o argumento de que a 

referida decisão apresenta erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 

É o relato do essencial. Fundamenta-se. Decida-se. Os embargos foram 

opostos tempestivamente. No caso dos autos, este Juízo entende que 

razão não assiste ao recorrente, isso porque não há contradição, 

obscuridade ou omissão na decisão em análise, que deve ser 

compreendida entre a fundamentação exarada e o comando lançado. Em 

realidade, pretende o recorrente com a interposição deste recurso realizar 

a rediscussão da lide, consoante se extrai da leitura de suas razões 

recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado. No mesmo 

sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - 

INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do 

Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas 

hipóteses de haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de 

se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente 

debatida no acórdão embargado. (Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 

2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo proposital) Logo, por 

pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida 

decisão utilizando instrumento adequado. Ante o exposto, este Juízo NÃO 

CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a decisão 

atacada ser mantida em sua integralidade. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004047-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

LUZIA SCHNEIDER SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUINA GOMES DE ANDRADE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Certidão INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

14897764), inteiro teor da Certidão do Senhor Meirinho, informar o novo 

endereço, bem como, requeira o que entender de direito. Cáceres, 29 de 

agosto de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002104-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN (AUTOR(A))

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN (AUTOR(A))

RONALDO CORREA MARTINS (ADVOGADO(A))

URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO (AUTOR(A))

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO AMADEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SILVICULTURA CACERES S/A (RÉU)

José Renato de Oliveira Silva (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PENTEADO MASAGAO (ADVOGADO(A))

RAFAEL SANTIAGO DE JESUS QUEIROZ (ADVOGADO(A))

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo legal, 

manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

15014536), inteiro teor da Contestação, bem como, requeira o que 

entender de direito. Cáceres, 29 de agosto de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002274-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VANIA DA SILVA (AUTOR(A))

ENILSON RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS BELUSSI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo legal, 

manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

15022115), inteiro teor da Contestação, bem como, requeira o que 

entender de direito. Cáceres, 29 de agosto de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000939-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANA LUCIA ARAUJO MATEUS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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: 1000939-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCIANA LUCIA ARAUJO MATEUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para que justifique a razão de sua ausência na audiência de 

conciliação, bem como quanto ao seu interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Decorrido o prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cáceres/MT, 29 de 

agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000939-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUCIA ARAUJO MATEUS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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: 1000939-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCIANA LUCIA ARAUJO MATEUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para que justifique a razão de sua ausência na audiência de 

conciliação, bem como quanto ao seu interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Decorrido o prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cáceres/MT, 29 de 

agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

GESSE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001892-96.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

GESSE ALVES PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Diante da ausência injustificada para 

participar da audiência, esclareça a parte Autora quanto o interesse no 

prosseguimento do feito, em cinco dias. Cáceres/MT, 29 de agosto de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004809-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MARIA CIRLAINE PEREIRA (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO SATURNINO RODRIGUES LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004809-88.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA, MARIA CIRLAINE PEREIRA RÉU: 

JOÃO SATURNINO RODRIGUES LEITE Vistos, etc. Cuida-se de “ação de 

interdito proibitório” proposta por Paulo Roberto Pereira da Silva e Maria 

Cirlane Pereira em face de João Saturnino Rodrigues Leite. Da análise da 

exordial verifico que não estão presentes os elementos necessários a 

demonstrar a probabilidade de direito dos autores, necessários para 

deferimento da liminar pretendida, uma vez que, ao menos por ora, não 

restou demonstrado a existência de real ameaça de esbulho ou turbação 

da suposta posse dos requerentes sobre a área. Sendo assim, se faz 

necessário a realização de 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.”. Neste rumo, 

aplicando-se ao interdito proibitório subsidiariamente as regras do 

procedimento de reintegração e manutenção de posse, conforme dispõe o 

art. 568, caput, do CPC, a realização e audiência de justificação é 

perfeitamente cabível no caso. Dessa maneira, designo a audiência para o 

dia 12 de setembro de 2018, às 17:20 horas, nos termos do art. 562, 

segunda parte, e 568 ambos 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 autor, 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). Intimem-se os autores para que compareçam a 

audiência acompanhados de no máximo 03(três) testemunhas, já 

arroladas na inicial. Cumpra-se. Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004821-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

CHARLES PICAO MOURA (EXECUTADO)

RAFAELA PICAO MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004821-05.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP EXECUTADO: BRISA COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP, RAFAELA PICAO MOURA, CHARLES PICAO 

MOURA Vistos, etc. Verifica-se equívoco na distribuição, eis que o feito 

foi endereçado à 2ª Vara Cível desta Comarca. Ademais, cuidando-se de 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, questão 

acessória à ação de execução indicada (n° 1002439-10.2016.8.11.0006), 

em tramitação na 2ª Vara Cível, é competente àquele Juízo para 

processá-lo. Assim sendo, proceda com a redistribuição do incidente, 

encaminhando-o a 2ª Vara Cível desta Comarca. Deem-se as baixas 

necessárias. Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004990-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004990-89.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA - ME RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc... Nos termos do art. 2º, §4º 

do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o 
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pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Sendo efetuado o recolhimento, fica analisada a inicial nos seguintes 

termos: Cite-se e intime-se a Requerida para comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhado(a) de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, a audiência deverá ser agendada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora, por meio de 

seu representante, será efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 

334). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT, 29 de agosto de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000967-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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: 1000967-03.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MIRANDA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Intime a parte 

Autora para justificar a ausência para participar da audiência. Desde já 

oportunizo a parte Autora manifestar sobre a contestação, no prazo de 15 

dias. Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000326-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira (ADVOGADO(A))

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000326-83.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

EXECUTADO: JOSE SANTANA LEITE Vistos etc. Expeça-se o necessário 

para averbação desta ação nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

sistema SerasaJud, Nos termos do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a SUSPENSÃO DO PROCESSO solicitada pelo 

credor, período em que também se opera a suspensão do prazo 

prescricional (art. 921, §1°). Arquive-se, sem baixa. Com o decurso do 

prazo, promova o Credor o impulsionamento da execução no prazo de 30 

(trinta) dias. Cáceres/MT., 29 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES (EXEQUENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Francielli Zarista de Souza (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001695-15.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES EXECUTADO: 

FRANCIELLI ZARISTA DE SOUZA Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que o endereço obtido em pesquisa realizada por este Juízo 

(id.Num. 13064311) não foi diligenciado para citação da parte ré. Sendo 

assim, expeça-se o necessário para citação e intimação da ré, nos termos 

da inicial e decisão de id. 5587940 no seguinte endereço: Rua Dr. 

Leopoldo Ambrósio Filho, 40, atrás do posto saúde DNER, Cáceres/MT. 

Para tanto, designe nova data da audiência. Dada a realização de várias 

diligências sem êxito, determino, concomitantemente, e desde já, a citação 

por edital da parte Ré, nos termos do art. 256, inciso II do CPC. Para tanto, 

expeça-se edital de citação e intimação nos moldes do despacho inicial e 

decisão de id. 5587940. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 29 de agosto 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000422-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR APARECIDA SAMPAIO (REQUERENTE)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000422-98.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: ROSEMAR APARECIDA SAMPAIO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Através da 

petição de ID 4831954 a parte Autora demonstrou não ter sido intimada 

dos atos processuais, relativos à realização da audiência instrução. 

Assim, acolho o pedido e designo nova data para realização da instrução 

para o dia 24 de outubro de 2018, às 17:00 horas. Fica o Advogado da 

parte autora ciente de que é de sua responsabilidade a comunicação das 

testemunhas quanto ao ato designado (art. 455). Expeça-se o necessário 

para intimação das partes (CPC - art. 139, IV e 385). Postergo a análise 

dos demais pedidos, após a realização da Audiência de Instrução. 

Cáceres-MT, 29 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007435-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HURTADO GARCIA (RÉU)

EDSON ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

NIVALDO HURTADO (RÉU)

LÚCIA HURTADO GARCIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo legal, 

manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

15022172), inteiro teor dos quesitos, bem como, requeira o que entender 

de direito. Cáceres, 29 de agosto de 2018. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001456-40.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELY DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo legal, 

manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

14101724), inteiro teor da Contestação, bem como, requeira o que 

entender de direito. Cácers, 29 de agosto de 2018. MARCOS JOSE COSME 

DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002419-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

VALERIA KAROLAYNE DA SILVA LANDIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo legal, 

manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

14140440), inteiro teor da Contestação, bem como, requeira o que 

entender de direito. Cáceres, 29 de agosto de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002469-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FERNANDES DA SILVA NEGRI (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo legal, 

manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

14139676), inteiro teor da Contestação, bem como, requeira o que 

entender de direito. Cáceres, 29 de agosto de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002372-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

CRISTIANE APARECIDA MORAES MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo legal, 

manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

14707565), inteiro teor da Contestação, bem como, requeira o que 

entender de direito. Cáceres, 29 de agosto de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005033-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

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: 1005033-26.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DIEGO SOUZA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de posterior análise das 

condições da ação e pressupostos processuais, e ainda considerando os 

termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a 

realização de audiências concentradas, recebo a inicial e determino o seu 

processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. 

do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS (art. 165/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., 29 de agosto 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005034-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005034-11.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: WILSON COSTA MARQUES JUNIOR Vistos 

etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a 

parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento, qual seja, o pagamento de quantia 

em dinheiro, (art.700, inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, 

tendo em vista a prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo 

que a monitória é pertinente. Deste modo, promova-se a expedição do 

mandado de citação para pagamento da obrigação, acrescida de 

honorários advocatícios no valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), 

no prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, constando-se que 

neste mesmo prazo poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, 

CPC). Conste-se ainda que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o 

pagamento, ficará ele, o requerido, isento do pagamento de custas 

processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não cumprindo a obrigação ou não 

oferecendo embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 

judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. Cáceres, 29 de agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006301-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

LUANA FIRMINO MANIERO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006301-52.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUANA FIRMINO MANIERO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Aos cálculos das custas a cargo da Requerida, 

conforme estipulado na sentença - id. Num. 13008456 35% do valor total 

devido e base de cálculo valor da condenação. Após, intime para 

providenciar o pagamento, na pessoa de seu Procurador, em dez dias. 

Após o decurso do prazo e cumpridas às formalidades legais, arquive-se. 

Caceres , 29 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001430-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001430-42.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.627,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[SEGURO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): VALDEMIR DA SILVA 

BATISTA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. , 29 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001669-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001669-46.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 4.725,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[SEGURO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): JOSE PAULO DE SOUZA 

SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação do Advogado da parte requerida de vossa Senhoria para 

manifestar acerca da Impugnação do Laudo Pericial de ID 14404060. 

Caceres , 29 de agosto de 2018. Atenciosamente, JOSANE DOS SANTOS 

CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001847-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA ANDRE (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos com a finalidade intimar Vossas 

Excelências, na qualidade de Representantes das Partes Integrantes da 

Lide, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifestem com relação ao 

teor da Avaliação Médica/Audiência Concentrada juntado ao feito (ID 

14313943), pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 29 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, SOLANGE BISCARO MARQUES 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (AUTOR(A))

JOSE DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CAETANO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO 

Dados do processo: Processo: 1000085-41.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: ASSOCIACAO DE 

PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, PECUARIA, PESCADORES 

ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA GLEBA PIRAPUTANGAS 

Parte Ré: EDMAR CAETANO DE SOUZA . Impulsiono os autos para intimar 

a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo 

de 15 dias, manifeste acerca da certidão de decurso de prazo, ID 

15045642, promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender 

de direito. Cáceres, 29 de agosto de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004809-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MARIA CIRLAINE PEREIRA (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO SATURNINO RODRIGUES LEITE (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora para 

pagamento, com máxima urgência, da diligência do oficial de justiça, no 

valor de R$ 105,00 (cento e cinco) reais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003021-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA (ADVOGADO(A))

HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME (RÉU)

JOSE LUIZ DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003021-73.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANALIA PINTO DE ARRUDA RÉU: JOSE LUIZ DA SILVA, HORIZONTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME Vistos etc... Especifique a 

parte Requerida José quanto as provas que pretende produzir no prazo 

de 5 (cinco) dias. Cáceres, 29 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 165243 Nr: 2320-37.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PRESENCIAL RODOVIÁRIOS 

DE FRIGORIFICADOS LTDA

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

165243 §!1UL¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (vinte) DIAS

AUTOS N.º 2320-37.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(S): TRANSPORTES PRESENCIAL RODOVIÁRIOS DE 

FRIGORIFICADOS LTDA

CITANDO(S): Requerido(a): Transportes Presencial Rodoviários de 

Frigorificados Ltda, CNPJ: 07046354000116, brasileiro(a), Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/08/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 57.750,00

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, ficando INTIMADO(S), bem como seu(s) cônjuge(s), 

se casado(s) for(forem.

DESPACHO : Vistos, etc...Às fls. 66/67 foi feito pedido de conversão em 

ação de execução. Assim, passo a analisá-lo.Devem ser acolhidas as 

ponderações do requerente, pois, no caso vertente, não houve a 

localização do bem. A jurisprudência moderna admite tal pedido, bem como 

a legislação também, tendo em vista as alterações substanciais 

produzidas pela Lei 13043/14 no Decreto - Lei 911/69, em seu art. 4º, que 

segue abaixo transcrito,“Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmo autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 

Civil”.Portanto, acolho o pedido, devendo ser retificados os registros de 

autuação, passando a constar execução de titulo extrajudicial e determino 

que:Como o Executado esta em local incerto, determino o arresto em 

dinheiro, via Bacenjud, e de veículos, via Renajud.Acaso seja efetuado o 

arresto, cite-se o executado por EDITAL e VIA DJE para que no prazo de 

03 (três) dias efetue o pagamento da dívida nos termos do art. 652 do 

Código de Processo Civil, sob pena de conversão em penhora.Consigne 

também que o executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

decurso do prazo da conversão para penhora, para oferecer embargos à 

execução. Acaso não seja arresto valores/veículos, cite-se o executado 

por EDITAL e VIA DJE para que no prazo de 03 (três) dias efetue o 

pagamento da dívida nos termos do art. 652 do Código de Processo 

Civil.Consigne também que o executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, 

contados do decurso do prazo do edital, para oferecer embargos à 

execução. Fixo os honorários advocatícios em 10% no valor da causa 

consignando que, em caso de pagamento integral no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária se reduzirá pela metade como dito no parágrafo 

único do art. 652-A do Código de Ritos.Defiro, também, os benefícios do 

artigo 172, parágrafo segundo do Código de Processo Civil.

ADVERTÊNCIAS: 1) Terá(Terão) o(s) executado(s) o prazo de 3 (três) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, para 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 o 

arresto converter-se, automaticamente, em penhora. 2) Fica(Ficam), ainda, 

advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 15 (dez) dias para opor(oporem) embargos. Eu, 

Josane dos Santos Cunha, digitei.

 Cáceres - MT, 24 de agosto de 2018.

Solange Biscaro Marques

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 31853 Nr: 1727-57.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLACIANE DA SILVA GATTAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Edital de Citação Intimação de Arresto - Execução Comum ME099

Prazo do Edital:20 (vinte)

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Glaciane da Silva Gattas Dias, 

Cpf: 91091462100, Rg: 135.867-0 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

Descrição dos Bens Arrestados:

Nome e cargo do digitador:Josane dos Santos Cunha Tecnica Judiciaria

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9225 Nr: 559-93.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 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 (setenta reais), 

visando o cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 26468 Nr: 2155-73.2003.811.0006

 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: ESPOLIO DE MARIA JOSE RODRIGUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE S/A 

E.T.E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7.800/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:5930/MS, 

LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - OAB:31456

 Intimação do Advogado Dr.(a) VINÍCIUS CASTRO CINTRA para proceder à 

devolução dos autos, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas), sob pena 

de busca e apreensão, nos termos do item 18.1.1 do Provimento 56/2007 

da CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 210179 Nr: 10172-44.2016.811.0006

 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: JASÔ CANDIDO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA MARIA FERREIRA CARDOSO, ELPIDIO 

MAGALHÃES PINA, SAULO MAGALHÃES PINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 154 de 768



OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791, MANOEL ALVARES DE CAMPOS - OAB:1127 -A

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para tomarem 

conhecimento da audiência agendada para o dia 08/10/2018, às 15hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 161469 Nr: 9267-44.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADOR DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI MUDESTO DE OLIVEIRA, JACI MUDESTO 

DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA LEOCADIO DE OLIVEIRA, VANUZA 

LEOCADIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 (setenta) reais, 

visando o cumprimento do Mandado de PENHORA E AVALIAÇÃO 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001091-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ELVIRA MONTEIRO LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001091-20.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: MARLI ELVIRA 

MONTEIRO LEITE Vistos etc. Na última manifestação, o credor requer a 

constrição de valores via diligência no sistema BACENJUD. No caso dos 

autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa satisfazer crédito 

pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à 

penhora de acordo com o art. 835, I do Código de Processo Civil. Sendo 

assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do devedor até 

o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo 

Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis 

recursos financeiros do executado, deverá o mesmo ser intimado 

pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no prazo de 

05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), siga com o 

cumprimento do mandado, de modo que seja realizada pelo Oficial de 

Justiça diligência visando a localização de bens em nome do devedor. Com 

a juntada do resultado o mandado, colha-se a manifestação do credor no 

prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa 

pelo executado, nos moldes acima em caso de indisponibilidade parcial. 

Cáceres/MT., 24 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001416-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MARGARIDA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001416-58.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VICENTE MARGARIDA DE MIRANDA Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de VICENTE MARGARIDA DE 

MIRANDA3. Sendo deferida e cumprida a liminar, veio a notícia de 

falecimento do Requerido. Tramitando regularmente o feito, a parte Ré, por 

intermédio de sua representante legal, e a Autora, noticiaram composição 

(id. 13945256), e colacionaram nos autos comprovante de restituição do 

bem apreendido (ids 14468882, 14468921). Em id. 1486960 o procurador 

da parte Requerida colacionou nos autos procuração e certidão de Óbito a 

fim de comprovar a representação da filha em nome do falecido. Sendo 

assim, não resta qualquer impedimento para homologação do acordo, 

mormente porque dos termos e condições do referido não vislumbro 

qualquer vício impeditivo da sua homologação. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, 

acostado nos ids. 13945256, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, 

alínea b, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Providencie a 

habilitação do Procurador e representante legal do Requerido. Por fim, 

saliento que é de incumbência da parte Autora providencia a baixa de 

eventuais restrições inseridas no veículo, tendo em vista que não partiu 

deste Juízo qualquer comando de restrição. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004153-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTOM FERREIRA DA GRACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004153-34.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: NEWTOM FERREIRA DA GRACA HOMOLOGO por sentença o 

pedido de desistência de id. Num. 15030130. Julgo extinto o processo nos 

termos do art. 485, inciso VIII do CPC. Custas já recolhidas. Intime a parte 

Autora. Após, arquive-se, independentemente do trânsito em julgado. 

Caceres, 29 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003074-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA FIM DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003074-20.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

NELSON RIBEIRO RÉU: KARINA FIM DE ALMEIDA HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos a convenção 

firmada pelas partes – id. Num. 14897170, e em consequência JULGO 
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EXTINTO este processo, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. 

Intime-se. Após, arquive-se, independentemente do trânsito em julgado. 

Caceres, 29 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000426-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Dos autos que a RPV expedida em favor do credor 

(Ofício67/2018 – evento 11607677) não foi liquidada no prazo 

estabelecido no art. 535, § 3º, inciso II do CPC. Constata-se que a RPV foi 

devidamente entregue ao ente executado, conforme se infere ao evento n. 

14087932. Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da 

Fazenda Pública, o RPV permanece nos próprios autos e, assim, todos os 

atos imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) Determinar 

o sequestro do valor líquido exequendo (R$7.994,60) pelo Sistema 

BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao ente executado; b) 

Materializado sucesso no bloqueio do numerário, transfira-o para a conta 

judicial competente e após, promova a liberação da quantia depositada, na 

conta de titularidade dos credores; a) Intime-se o executado para que 

comprove nos autos, no prazo de 15(quinze) dias, o recolhimento das 

deduções indicadas no cálculo de evento n. 11608444, nos termos do art. 

5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM; b) Cumpridas as determinações 

supra, voltem conclusos para deliberação; d) Às providências. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84902 Nr: 466-81.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM FATIMA CASTRILLON LARA VEIGA, 

C. F. LARA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 14.08.2018 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 Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 201879 Nr: 4609-69.2016.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)JULGAR PARCIALMETE EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, quanto aos pedidos de: anulação do Auto de Infração nº 

088092/2008 e do respectivo processo administrativo que deu origem ao 

crédito ora discutido, ante a ocorrência do instituto da litispendência, nos 

termos do art. 485, V do NCPC; JULGAR IMPROCEDENTES os presentes 

embargos relativo ao pleito de suspensão do processo e de substituição 

da penhora realizada na ação executiva em apenso (código 153540), nos 

moldes acima delineados, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; b)Sem 

custas e sem honorários;c)Preclusa a via recursal, determino o 

prosseguimento da ação executiva em apenso, em todos os seus termos, 

procedendo-se as anotações de estilo, com extração de cópia da 

presente sentença, da certidão de trânsito, com posterior juntada ao 

executivo (Cód.: 153540) e, após arquive-se o presente feito com as 

baixas e anotações pertinentes;d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 166996 Nr: 3868-97.2014.811.0006

 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: SILVANA MARI POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791, JOICY SILVA LUSTOSA - OAB:5092-OAB-TO, 

MARILIA RAFAELA FREGONESI RODRIGUES - OAB:4102

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Requerente, via 

DJE/MT, através de seu(s) advogado(s), para que fique ciente de que a 

audiência instrutória foi designada para ocorrer às 16 horas do dia 

11.09.2018 na sede do juízo deprecado (Vara Única de Porto 

Esperidião/MT) referente à Carta Precatória 1169-12.2018.811.0098 - 

código 84133. Em ato contínuo, conduzo os autos à "Expedição de 

Documentos" a fim de que seja confeccionada carta de intimação 

endereçada ao Requerido, para que igualmente seja intimado a 

comparecer ao referido ato.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002653-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

DIANA OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

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: 18/10/2018 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: 1000821-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

EVANILO PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 11 de DEZEMBRO de 2018, às 14h30min (MT), devendo estar no 

ato acompanhado de seus clientes independentemente de intimação 

pessoal, sob pena de condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002655-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

DIANA OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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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: 18/10/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002657-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

OSVANIL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 18/10/2018 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: 1006215-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora acerca do depósito efetuado pelo reclamado (evento 

14561843) requerendo o que for de seu interesse em 48 horas, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002673-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA GIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

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: 18/10/2018 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: 1002380-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON BORGES DE MENEZES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002380-51.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIR JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: WANDERSON BORGES DE MENEZES Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Compulsando os autos, verifica-se que as partes não residem nesta 

Comarca, conforme se infere no cadastro das mesmas. Isto posto, 

declara-se a incompetência territorial deste Juízo e extingue-se o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se o requerente. Cumpra-se. 

CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004519-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO JUNIOR BARROS VIANA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/10/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011732-21.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

ANA PEIXOTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZA CAMILO DE CARVALHO MELO (EXECUTADO)

 

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). R$ 10.826,56 (DEZ MIL, OITOCENTOS E 

VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011490-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA (ADVOGADO(A))

EDNA REGINA ALVES BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002695-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DONIZETT PORTES BALDOINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

5 (CINCO) DIAS, EMENDAR NA INICIAL, DOCUMENTO (DO REQUERENTE) 

DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO (RG FRENTE E VERSO E/ OU DOCUMENTO 

EQUIVALENTE), SOB PENA DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA, 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011598-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO JOSE DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

INTIMO O Advogado: MILTON CHAVES LIRA OAB: MT0006330A-O para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, que resultou em 

diligência negativa nos endereços indicados,bem como, para indicar 

endereço atualizado do requerido no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001529-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREW ITALO DOS SANTOS CARDOSO OJEDA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006449-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR GOMES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

18/10/2018 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: 1000239-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

LUCIENE DE FATIMA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1000239-59.2018.8.11.0006 REQUERENTE: LUCIENE DE FATIMA MENDES 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos, etc. Em síntese, a parte Requerente alega que foi 

surpreendida com a informação de que seu nome estava com restrição 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz ainda, que em consulta ao 

SPC/SERASA constatou que a negativação foi feita pela Requerida, 

referente aos contratos n. 6620686 e 6620685, débitos no valor total de 

R$302,89 (trezentos e dois reais e oitenta e nove centavos), do qual a 

parte autora desconhece a procedência. Afirma ainda a Requerente, que 

jamais manteve qualquer vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal 

ato, razão pela qual recorre ao Judiciário. Deste modo, requer a tutela de 

urgência para o fim de determinar que a Requerida exclua o nome do 

requerente dos órgãos de restrição. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 

do mesmo diploma legal. No entanto, a narrativa e documentos 

apresentados pela parte autora não permitem, nesta fase inicial, a 

conclusão da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a 

justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. Verifica-se 

que o requerente não juntou nos autos extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA, conforme determinado no ID 11552095. Desse 

modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No mais, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação e aguarde-se a 

realização da mesma. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011081-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES QUENUPE DE CASTRO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

LUCIENE DE FATIMA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(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 Data: 18/10/2018 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: 1002871-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

MARIA DA GLORIA CAETANO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O Advogado: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO PARA EM 5 

DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR 

TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O 

DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA 

FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

RODNEI CEBALHO BARONCIELO (REQUERENTE)

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

CLEUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

1000240-44.2018.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: CLEUZA FERNANDES REQUERIDO: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. Em síntese, a 

parte requerente alega que foi surpreendida com a informação de que seu 

nome estava com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz 

ainda, que em consulta ao SPC/SERASA constatou que a negativação foi 

feita pela requerida, débitos no valor total de R$ 188,09 (cento e oitenta e 

oito reais e nove centavos), do qual a parte autora desconhece a 

procedência, vez que sempre quitou seus débitos nos prazos 

estabelecidos. Deste modo, requer a tutela de urgência para o fim de 
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determinar que a requerida exclua o nome do requerente dos órgãos de 

restrição. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. No entanto, a narrativa e documentos apresentados pela parte 

autora não permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de 

antecipação de tutela liminarmente. Verifica-se que a requerente não 

juntou nos autos documento que comprove a negativação em nome da 

parte autora, ou seja, extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA. Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência designada, intimando-se as 

partes para comparecerem a solenidade. Cite-se a parte requerida, na 

forma e moldes legais. Na data da audiência, caso não haja acordo, a 

parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

CLEUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (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 Data: 18/10/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010682-52.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROOSEVELT DA CUNHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O Advogado: JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA, PARA EM 

5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO 

VALOR TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E 

QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E 

ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PARA O DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

NA FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS 

DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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 Data: 18/10/2018 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: 1000243-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ROSILENE SOARES DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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 Data: 18/10/2018 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: 1004191-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ADRIANO LUIZ MIRANDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O Advogado: CARLOS HENRIQUE BARBOSA PARA EM 5 DIAS 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR 

TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O 

DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA 

FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIA AMPARO CARDOSO (REQUERENTE)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (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 Data: 18/10/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005216-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JORGE MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005216-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JORGE MONTEIRO LEITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente declaração de 

hipossuficiência financeira datada e atualizada, sob pena de deserção do 

recurso. Após, conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006399-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARIA ROSELI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 
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1006399-37.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ROSELI DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual hipossuficiência 

financeira datada e atualizada, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005314-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005314-16.2017.8.11.0006. REQUERENTE: THIAGO MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual hipossuficiência 

financeira datada e atualizada, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007245-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007245-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CICERO FRANCISCO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprove sua atual hipossuficiência financeira datada 

e atualizada, sob pena de deserção do recurso. Após, conclusos. 

Cumpra-se CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006336-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

RENAN LEONE CEBALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006336-12.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RENAN LEONE CEBALHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual hipossuficiência 

financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, conclusos. 

Cumpra-se CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007315-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ELIZA ALVES DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007315-71.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ELIZA ALVES DA SILVA 

GARCIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

MARICLEI EDUARDO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O Advogado: MARICLEI EDUARDO CINTRA OAB: MT0010139 

PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS 

NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E 

QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E 

ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PARA O DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

NA FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS 

DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VIEIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O Advogado: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB: 

MT0017620, PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E 

TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA 

CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO PARA O DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM 

PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

DESTA COMARCA, NA FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005144-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACIEL CAMPOS (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

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 Data: 18/10/2018 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: 1005895-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

GABRIEL SANTOS MOURAO (REQUERENTE)

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 Data: 22/10/2018 Hora: 13:00 MT), devendo comparecer ao 
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ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003454-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O Advogado: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB: MT0008359 

PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS 

NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E 

QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E 

ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PARA O DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

NA FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS 

DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON CHARLHO NEICRON (REQUERENTE)

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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 Data: 22/10/2018 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: 1002055-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O Advogado: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES 

OAB: GO0024720 PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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 Data: 22/10/2018 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: 1000258-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LAUDICEIA BATISTA SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

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 Data: 22/10/2018 

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: 1006308-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDA LOPES DE VIANA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006308-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDA LOPES DE VIANA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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 Data: 22/10/2018 

Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005932-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MATEUS RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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 Data: 22/10/2018 

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: 1001496-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

15049964, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002806-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

ONA PEREIRA CANHET SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 22/10/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005006-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONY APARECIDO ARAUJO (REQUERENTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005006-43.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LEONY APARECIDO ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, 

telefone) nos autos, para o fim de fixar a competência deste Juízo. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005008-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CRISTINA CORREA (REQUERENTE)

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005008-13.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANE CRISTINA CORREA 

REQUERIDO: RAPIDO TRANSPAULO LTDA Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos em nome da autora comprovante de endereço (conta 

de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste 

Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006504-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA URTADO SEBA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006504-14.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIA MARIA URTADO 

SEBA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Considerando a devolução da 

correspondência no id. 14249432, intime-se a requerente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente endereço atualizado da parte requerida. 

Após, proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova 

audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da 

solenidade. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002719-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ GALLO (REQUERENTE)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRÍCIA CRISTINA CAETANO (REQUERIDO)

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DALCANALE & TIEPPO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002719-44.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO LUIZ GALLO 

REQUERIDO: DALCANALE & TIEPPO LTDA - ME, PATRÍCIA CRISTINA 

CAETANO Vistos, etc. Designa-se o dia 25 de outubro de 2018 às 

14h30min, para realização de audiência de instrução, devendo as partes 

estarem acompanhadas de até 03 (três) testemunhas. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005730-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GARCIA BARROSO (REQUERENTE)

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005730-81.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIO GARCIA BARROSO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Designa-se o dia 25 de outubro de 2018 às 15h00min, para 

realização de audiência de instrução. Intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato acompanhados de até 03 (três) testemunhas. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005984-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANIA F. DA SILVA BUFFET - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005984-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VANIA F. DA SILVA BUFFET - 

ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Vistos, etc. Designa-se o dia 04 de outubro de 2018 às 

14h00min, para realização de audiência de instrução. Intimem-se as partes 

para comparecerem acompanhadas de até 03 (três) testemunhas. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006377-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

ROSIBERTO LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006377-76.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSIBERTO LUIZ DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia de seus documentos 
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pessoais, bem como comprovante de endereço em seu nome. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005943-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE JERONIMO SILVA (ADVOGADO(A))

LUCILENE PERINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

ALCIDES NEY JOSE GOMES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005943-87.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCILENE PERINI REQUERIDO: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

endereço em seu nome. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003433-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003433-04.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MILTON CHAVES LIRA 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO DE SOUSA Vistos, etc. Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida exequenda. Fixa-se os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), ao qual será reduzido pela metade em caso de pagamento integral 

do débito. Não sendo efetuado o pagamento no prazo citado, o Sr. Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, deverá proceder a 

imediata penhora de bens e a sua avaliação, lavrando–se o respectivo 

auto e de tais atos intimará, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Caso a penhora seja negativa, intime-se a parte exequente a se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002854-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

EDSON GESIEL DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002854-56.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON GESIEL DE BRITO 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos, etc. 

Retifique-se a capa dos autos, devendo constar como pólo passivo FIDC 

NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO. Após, proceda 

a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação, devendo as partess serem intimadas acerca da solenidade. 

Cite a parte requerida, nos termos e forma legais. Cumpra-se. CÁCERES, 

28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011001-54.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTIANE GOMES ARGUELLO GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011001-54.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ANA CRISTIANE GOMES 

ARGUELLO GAMA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proceda a secretaria 

da vara com a retificação da capa dos autos, devendo-se constar como 

cumprimento de sentença. Considerando que os prazos de suspensão da 

ações e execuções em desfavor da executada já se exauriram, initme-se 

a parte devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011032-74.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

IDALINA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011032-74.2014.8.11.0006. REQUERENTE: IDALINA GOMES REQUERIDO: 

OI S.A Vistos, etc. Proceda a secretaria da vara com a retificação da capa 

dos autos, fazendo constar como cumprimento de sentença. 

Considerando que cessou a suspensão das ações e execuções em 

desfavor da executada, intime-se a mesma para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento da dívida exequenda, nos termos do 

art. 523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-37.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMINIQUE LUIZ PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010349-37.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ROMINIQUE LUIZ PINTO DA 

SILVA REQUERIDO: TNL PCS S/A, OI S.A Vistos, etc. Proceda a secretaria 

da vara com a retificação da capa dos autos, fazendo constar como 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da dívida exequenda, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC. 

Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011173-93.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO (ADVOGADO(A))

SUELI TEREZINHA MAZZUQUIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011173-93.2014.8.11.0006. REQUERENTE: SUELI TEREZINHA 
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MAZZUQUIN REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Proceda a secretaria da vara 

com a retificação da capa dos autos, fazendo constar como cumprimento 

de sentença. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento da dívida exequenda, nos termos do 

art. 523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011741-80.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO (ADVOGADO(A))

IVAN FERNANDES FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011741-80.2012.8.11.0006. REQUERENTE: IVAN FERNANDES FRANCA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proceda a secretaria da vara com a 

retificação da capa dos autos, fazendo constar como cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento da dívida exequenda, nos termos do art. 523 do 

CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013106-09.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO (ADVOGADO(A))

JAIR CESTARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013106-09.2011.8.11.0006. REQUERENTE: JAIR CESTARI REQUERIDO: 

BRASIL TELECOM S/A OI Vistos, etc. Proceda a secretaria da vara com a 

retificação da capa dos autos, fazendo constar como cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento da dívida exequenda, nos termos do art. 523 do 

CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005035-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SANTOS HURTADO SOARES (REQUERENTE)

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005035-93.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SILVIO SANTOS HURTADO 

SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos 

cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na 

CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), 

atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 29 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005089-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO AVELINO DA SILVA (REQUERENTE)

AMAURI MUNIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005089-59.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CIRO AVELINO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópias legíveis dos documentos pessoais, como RG e CPF, bem 

como junte em nome do autor comprovante de endereço (conta de luz, 

água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006342-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO MARTINS DE ARAUJO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006342-19.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALEANDRO MARTINS DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente declaração de 

hipossuficiência financeira datada e atualizada, sob pena de deserção do 

recurso. Após, conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006041-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006041-72.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO BATISTA 

SANTIAGO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente declaração de hipossuficiência financeira datada e atualizada, 

sob pena de deserção do recurso. Após, conclusos. Cumpra-se 

CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006041-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006041-72.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO BATISTA 

SANTIAGO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente declaração de hipossuficiência financeira datada e atualizada, 

sob pena de deserção do recurso. Após, conclusos. Cumpra-se 
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CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CATARINA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANA NOLIBOS BACCIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001806-96.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CATARINA RIBEIRO 

REQUERIDO: ADRIANA NOLIBOS BACCIN Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FELISMINA ROSA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010626-19.2015.8.11.0006. REQUERENTE: FELISMINA ROSA DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente declaração 

de hipossuficiência financeira datada e atualizada, sob pena de deserção 

do recurso. Após, conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 29 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010602-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DENIS CAMPOS CIRINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010602-88.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DENIS CAMPOS CIRINO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente declaração de hipossuficiência 

financeira datada e atualizada, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010609-80.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DOUGLAS DE ASSUNCAO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente declaração de hipossuficiência 

financeira datada e atualizada, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011685-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

JULIANO MARTINS MANSUR (ADVOGADO(A))

 

ANALISANDO OS AUTOS CONSTATEI QUE A PROCURAÇÃO 

OUTORGADA PELO(A) RECLAMANTE AO(A) SEU(A) ADVOGADO(A) 

NÃO CONSTA A CLÁUSULA ESPECÍFICA DE "RECEBER E DAR 

QUITAÇÃO". ASSIM, INTIMO O(A) DOUTO(A) CAUSÍDICO(A) PARA 

REGULARIZAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004013-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 24/09/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007060-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HALLAK ALCANTARA (ADVOGADO(A))

ELZA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

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 Data: 22/10/2018 

Hora: 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011584-39.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.L. INDUSTRIA- COMERCIO- IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

(EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DO ID º 

15056027, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE EXECUTADA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007203-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ALEX FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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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 Data: 22/10/2018 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: 1002725-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

RANZULLA DE TAL (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 Data: 22/10/2018 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: 1000571-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002676-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

ANELY DA CRUZ FAVALESSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

RAFAEL VENTURA PERGO (ADVOGADO(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002676-10.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANELY DA CRUZ 

FAVALESSA REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE 

LTDA, CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Vistos, etc. No id. 

13012636, a requerente informa o descumprimento da tutela de urgência 

deferida. Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data a 

medida não fora cumprida. Isto posto, determina-se que a requerida 

cumpra a medida de id. 8723529 no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Em 

caso de descumprimento, majora-se a multa diária para o montante de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto 

pela parte requerida somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a requerente para que apresente as 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010644-45.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO BORGES (REQUERENTE)

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BIANCA KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010644-45.2012.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ FRANCISCO BORGES 

REQUERIDO: FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de chamamento do feito a ordem realizado pela 

requerida, ao qual alega que a intimação da sentença se deu ao patrono 

diverso apto a receber intimações. Pois bem. Compulsando os autos, 

verifica-se que razão assiste a parte requerida, pois as intimações se 

deram em nome da causídica Bianca Klein Dias, e não ao patrono apto. Isto 

posto, chama-se o feito a ordem, renovando-se a intimação da sentença 

de id. 2850111 e reoportunizando o prazo recursal a requerida. Atente-se 

a secretaria da vara para a habilitação/inclusão dos patronos aptos a 

receberem intimações, conforme requerido em suas petições. Cumpra-se. 

CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011458-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO ROMES DUARTE (REQUERIDO)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011458-18.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: VALDIVINO ROMES DUARTE Vistos, etc. Inconformado com 

a sentença proferida, VALDIVINO ROMES DUARTE interpôs recurso. 

Certidão de id. 4992979, atestando a intempestividade recursal. Isto posto, 

este juízo não recebe o recurso interposto, tendo em vista estar fora do 

prazo legal. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010547-40.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

NEVERSON POLIZER DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO CESAR CASTILHO (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010547-40.2015.8.11.0006. REQUERENTE: NEVERSON POLIZER DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012013-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

RANIELE CRISTINA LOPES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012013-69.2015.8.11.0006. REQUERENTE: RANIELE CRISTINA LOPES DE 

ARRUDA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011087-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011087-88.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018. =

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALINE APARECIDA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000502-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE APARECIDA DE JESUS 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011092-47.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

RENATO ROBERTO FREIRE ROSTEY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

DETRAN - MT (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011092-47.2014.8.11.0006. REQUERENTE: RENATO ROBERTO FREIRE 

ROSTEY REQUERIDO: DETRAN - MT, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se os recursos somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011358-97.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAURO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011358-97.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MAURO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000101-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000101-29.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FABIO FERREIRA DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005213-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VALDIR ANTONIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005213-76.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIR ANTONIO DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010650-81.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE PADUA SANT ANNA MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010650-81.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO DE PADUA SANT 

ANNA MUNIZ REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, 

BANCO ABN AMRO REAL S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005587-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

PAULINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005587-92.2017.8.11.0006. REQUERENTE: PAULINO OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NATAL GOMES (REQUERENTE)

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000791-58.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE NATAL GOMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011187-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL FIGUEIREDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011187-43.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ROSENIL FIGUEIREDO DE 

CAMPOS REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010657-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARILENE DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010657-39.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARILENE DE OLIVEIRA 

SOARES REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. 

Considerando que a parte Requerente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo 

em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 

de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011068-19.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011068-19.2014.8.11.0006. REQUERENTE: PRINCESA TURISMO EIRELI 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011990-26.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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EDVANE MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011990-26.2015.8.11.0006. REQUERENTE: EDVANE MARIA RODRIGUES 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013009-09.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL OLIVEIRA LAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOO DE SOUZA MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLUDIO JOSE DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

LINDOMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8013009-09.2011.8.11.0006. REQUERENTE: RAFAEL OLIVEIRA LAIA 

REQUERIDO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011244-61.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

KELLY DA COSTA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011244-61.2015.8.11.0006. REQUERENTE: KELLY DA COSTA DOS 

PASSOS REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003667-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003667-83.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JUREMA DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010479-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSENILDO BARROS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010479-90.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JOSENILDO BARROS SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000221-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000221-72.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DO CARMO GOMES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALBINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001292-12.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALBINO CONCEICAO 
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REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALBINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001295-64.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALBINO CONCEICAO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ODIR DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001351-97.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ODIR DE CAMPOS SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010866-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FLORINDA ROSA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010866-71.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FLORINDA ROSA DE BARROS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 

de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012212-91.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012212-91.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-20.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MILENA PIRAGINE (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010570-20.2014.8.11.0006. REQUERENTE: EVERTON DE AMORIM 

BENEVIDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005030-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

JOVANIL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005030-71.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOVANIL DE CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Em síntese, o requerente alega ser proprietário de um imóvel, 

no qual faz uso de energia elétrica fornecida pela requerida, através da 

Unidade Consumidora n. 6/2074401-7. Aduz ainda o requerente que, em 

13/10/2017, recebeu via correio notificação extrajudicial da requerida, 

informando desvio de energia no ramal de entrega, aplicando ao autor uma 

multa de R$ 1.489,41 (um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e 

quarenta e um centavos). Afirma ainda que não foi notificado para 

acompanhar a vistoria realizada. Com isto, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência a suspensão da cobrança dos 

valores referentes a multa aplicada, bem como a retirada de seu nome dos 

cadastros de inadimplentes e restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora. É o que merece relato. Decide-se. 

Pois bem. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 

298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 
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seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações do requerente, pois em momento algum 

o mesmo foi notificado a acompanhar a vistoria realizada pela requerida. 

Com relação ao perigo na demora, este encontra-se cabalmente 

demonstrado, vez que o requerente encontra-se impossibilitado de 

usufruir da energia elétrica fornecida pela requerida, que nos dias de hoje 

é indispensável, bem como ter seu nome inscrito no rol dos inadimplentes, 

não podendo desta feita usar os benefícios de crédito. Assim, diante dos 

fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da tutela pretendida e medidas necessárias para cumprimento 

da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 

330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à 

requerida que realize, no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão da 

cobrança dos valores referentes a multa aplicada (R$ 1.489,41), bem 

como a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora de n°. 6/2074401-7; c) O não cumprimento do item “b” 

acarretará multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais); d) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “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 da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da 

prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesmo, nos termos requeridos na inicial; e) Expeça-se Carta Precatória 

à Comarca de Cuiabá/MT, para a citação da parte promovida, nos termos e 

forma legais. f) Intimem-se as partes acerca desta decisão, bem como da 

audiência de conciliação já designada. g) Cumpra-se. Cáceres/MT, 29 de 

agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011693-24.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

T F DE CARVALHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BIANCA MORAES REIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011693-24.2012.8.11.0006. REQUERENTE: T F DE CARVALHO & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., DOARBELLEZA 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

chamamento do feito a ordem formulado pela requerida Doarbelleza 

Produtos de Beleza Ltda, ao qual alega ausência de intimação da 

causídica apta a receber intimações. Compulsando os autos, verifica-se 

que razão assiste à postulante. Conforme se depreende nos autos, 

denota-se que realmente a advogada apta a receber intimações não foi 

devidamente intimada da sentença prolatada. Isto posto, chama-se o feito 

a ordem, para intimar a parte DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA da sentença de id. 4443506, restituindo-se à mesma o prazo 

recursal. Cumpra-se. Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ODENILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010410-24.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ODENILSON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA, BRASILVEICULOS COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010290-15.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDINEI DUARTE 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Tendo em vista que a parte recorrida 

já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCELO GOMES INACIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010246-59.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELO GOMES INACIO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000227-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON JULIANO DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000227-79.2017.8.11.0006. REQUERENTE: HILTON JULIANO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 
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comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA (REQUERENTE)

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

SOFIA ROSA GATTASS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010289-93.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SOFIA ROSA GATTASS 

COSTA, BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA REQUERIDO: B2W 

COMPANHIA DIGITAL, GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. Presentes 

os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011175-63.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS E SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

RENERIO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011175-63.2014.8.11.0006. REQUERENTE: AFONSO HENRIQUE DOS 

SANTOS E SOUZA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT Vistos, etc. Considerando que a parte Requerente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

LILIAN RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000037-19.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LILIAN RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012122-25.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012122-25.2011.8.11.0006. REQUERENTE: DORALICE DE CARVALHO 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA Vistos, 

etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012442-36.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE MACHADO MODESTO (REQUERENTE)

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012442-36.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JAQUELINE MACHADO 

MODESTO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

RONEY LEITE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010808-05.2015.8.11.0006. REQUERENTE: RONEY LEITE SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010816-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

LUCIENE DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010816-79.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIENE DOS SANTOS 

VIEIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-28.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010337-28.2011.8.11.0006. REQUERENTE: GENIVALDO PEREIRA DA 

ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta a ser indicada pela parte exequente. Intime-se a 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça os dados 

bancários. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007139-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

DOUGLAS SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007139-92.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007134-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MARQUES ORTEGA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007134-70.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007121-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007121-71.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-24.2018.8.11.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 173 de 768



Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAFAEL RODRIGUES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1001179-24.2018.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO LELIS DE AQUINO (REQUERENTE)

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1002013-61.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006303-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1006303-22.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007953-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSIMAR MARCIO VENTURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007953-07.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007957-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDUARDO CLEMENTE DE MONTRENIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007957-44.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 
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Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007955-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSIMAR MARCIO VENTURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007955-74.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007947-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUANA OLIVEIRA DE SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007947-97.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007946-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIMONE DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007946-15.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007943-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA SIMONE DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007943-60.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007924-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GREICE CAROLINA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007924-54.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 
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embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007906-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL RODRIGUES POCHE (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007906-33.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007899-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE JORGE LUCAS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007899-41.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006134-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ELOIZA BASTOS SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1006134-35.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1000152-06.2018.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo, conforme termo de audiência. Assim, 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Dispensada a intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 

914 da CNGC. 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 Cáceres/MT, 29 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.) .

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005399-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITIANE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005399-02.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CLEITIANE NUNES DA SILVA em desfavor de OI 

S.A, alegando que não contratou os serviços do Requerido, entretanto, 

este inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito em 25.06.2016 por 

um débito no valor de R$ 593,63 (quinhentos e noventa e três Reais e 

sessenta e três centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou que a parte 

autora tenha contratado seus serviços. Assim, não demonstrada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Por fim, não há 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.” É certo que a parte autora possui 

outras negativações, inclusive preexistentes, conforme extrato 

apresentado pela Requerida, as quais o autor não demonstrou ser 

indevidas. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012434-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONEY BENEDITO JUVENAL DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FERNANDA TREVISAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012434-59.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais e materiais COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por FERNANDA TREVISAN em desfavor 

ESTAÇÃO PARAÍSO – AGÊNCIA DE TURISMO E VIAGENS – ELIAS 

GONÇALVES DE FIGUIEREDO – ME, LUXTRAVEL TURISMO LTDA, BANCO 

SANTANDER E BANCO SANTANDER S.A alegando que, me 10.02.2014, 

realizou com a primeira Requerida a compra de um pacote de viagem, pelo 

valor de R$ 1.479,74 (mil e quatrocentos e setenta e nove Reais e setenta 

e quatro centavos) que seriam pagos com uma entrada de R$ 185,00 

(cento e oitenta e cinco Reais) pagos diretamente à Estação Paraíso e 

demais parcelas no montante de R$ 138,31 (cento e trinta e oito Reais e 

trinta e um centavos) pagos através de boletos emitidos pelo Banco 

Santander. Ocorre que após o pagamento da entrada + 3 parcelas, no 

total de R$ 599,93 (quinhentos e noventa e nove Reais e noventa e três 

centavos), a preposta da primeira requerida, Estação Paraíso, em 

29.09.2014 informou que o pacote havia sido cancelado. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo Requerido, Banco 

Santander, uma vez figura como cessionário do crédito, portanto, sua 

responsabilidade pelos danos causados ao consumidor é objetiva nos 

termos do artigo 14 do CDC, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. 

As Requeridas Estação Paraíso e Luxtravel Turismo não compareceram à 

audiência de conciliação, razão pela qual decreto a revelia das mesmas. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. 

Está configurado o enriquecimento sem causa por parte do requerido, pois 

recebeu os valores sem a devida contraprestação dos serviços, o que é 

vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Restou comprovado que a parte 

autora não se beneficiou do pacote, razão pela qual a restituição do valor 

de R$ 599,93 (quinhentos e noventa e nove Reais e noventa e três 

centavos) de forma simples é a medida que se impõe, pois não 

evidenciada a hipótese do parágrafo único, do art. 42 do CDC. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 

ADQUIRIDOS EM SITE DE INTERMEDIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA REJEITADA. DESISTÊNCIA E REEMBOLSO. MULTA 

COMPENSATÓRIA FIXADA EM PERCENTUAL ABUSIVO. REDUÇÃO 

DEVIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atividade de 

intermediação, desenvolvida pela recorrente (booking.com), encontra-se 

amoldada ao conceito de fornecedor, trazido pelo artigo 3º da lei de 

regência da relação, decorrendo sua legitimidade do princípio da 

solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito 

do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC, sendo 

evidente que atua, junto aos demais fornecedores dos serviços por ela 

comercializados, em regime de parceria, integrando uma mesma cadeia de 

fornecimento de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. 

Afigura-se abusiva, à luz do art. 51, II e IV, do Código de Defesa do 

Consumidor, a cláusula que autoriza a retenção da totalidade do preço 

pago por reserva de diárias de hotel, a título de multa compensatória, 

quando demonstrado nos autos que a desistência fora manifestada com 

suficiente antecedência. 3. Escorreita a decisão que reduz a multa 

compensatória, devida em razão da desistência da consumidora, para 

valor correspondente a 10% (dez por cento) da quantia paga pelas diárias 

não usufruídas. 4. Apelo conhecido e desprovido. Condenada a 

recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem 

condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram 

ofertadas contrarrazões. (TJ-DF - ACJ: 20140110751270 DF 

0075127-81.2014.8.07.0001, Relator: LUIS MARTIUS HOLAN DA BEZERRA 

JUNIOR, Data de Julgamento: 09/12/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

11/12/2014 . Pág.: 257) No que tange ao pedido de danos morais, tenho 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante, e o caráter 
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punitivo-pedagógico aplicado aos Reclamados, que poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a restituírem ao reclamante o 

valor R$ 599,93 (quinhentos e noventa e nove Reais e noventa e três 

centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida e CONDENAR as reclamadas a 

pagarem à parte reclamante, solidariamente, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004607-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004607-48.2017.8.11.0006 Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta MARILSON 

DE OLIVEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, alegando que em 06.12.2016, ao chegar em seu sítio, 

percebeu que não havia energia no imóvel, razão pela qual ligou para a 

Requerida solicitando visita técnica para averiguar a causa do 

desligamento, uma vez que estava adimplente com as faturas de luz. 

Ocorre que naquela data os técnicos não foram. Assim, o autor telefonou 

nos dias subsequentes para a Requerida, mas só obteve o religamento no 

dia 09.12. Ressalta que a essa altura teve que fazer o deslocamento de 

70 gados para o sítio vizinho em busca de água, pois, a luz é necessária 

para que a bomba capte água para dessedentação dos animais. A 

suspensão do fornecimento de energia causou danos materiais ao autor, 

consistente na perda de dez quilos de carne que estavam na geladeira, 

perda de peso de 70 cabeças de gado e diárias do vaqueiro para 

deslocamento dos animais. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, pois, os 

danos materiais podem ser comprovados sem a realização de perícia. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida apresentou contestação alegando que a 

suspensão do fornecimento de energia ocorreu de caso fortuito e força 

maior, tendo em vista o desarme da chave de alta tensão da rede que 

abastece o imóvel da parte autora e que o restabelecimento ocorreu 

dentro do prazo estabelecido pela ANEEL. Entretanto, nos termos do artigo 

176, II da Resolução 414/2010 da ANEEL o prazo para restabelecimento é 

de 48 horas. A parte autora informou o número de protocolo de 

atendimento realizado no dia 06.12.2016 às 11:39, tendo sido 

restabelecido o serviço apena no dia 09.12.2016, ou seja, em prazo 

superior ao disciplinado pela Resolução supracitada. Portanto, entendo 

que restou configurada a falha na prestação de serviço. O autor não pode 

ser prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha 

na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a suspensão do serviço 

e demora injustificada em ter o serviço restabelecido, e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que tange ao 

pleito de ressarcimento de danos materiais, a parte autora não apresentou 

quaisquer indícios de prova dos danos sofridos, razão pela qual 

entendo-o incabível. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 
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apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004810-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BRENTANI GOMES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n 1004810-10.2017.8.11.0006 Reclamante: R. A. 

DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME Reclamada: 

WAGNER BRENTANI GOMES – ME Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, 

art. 38). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA., onde pretende a parte 

reclamante a condenação da reclamada ao pagamento da comercialização 

de produtos que deixaram de ser adimplidos 04 quatro boletos pela 

reclamada. É o essencial. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. A Reclamada muito embora 

tenha sido regularmente citada e intimada da audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, sendo assim, não tendo sido sequer alegado motivo 

de força maior ou impedimento escusável para a ausência da reclamada 

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. 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. No mérito a demanda é PARCIALMENTE PROCEDENTE. A 

reclamante é credora da promovida em razão de comercialização de 

produtos, a qual foi emitido 0 4 (quatro) boletos (cópias anexas) no valor 

de R$ 1.677,40 ( um mil e seiscentos e setenta e sete reais e quarenta 

centavos), cuja importância atualizada até 14/08/2017 já remontava a 

importância de R$ 2.078,41 (dois mil e setenta e oito reais e quarenta e um 

centavos), conforme planilha anexa. A Reclamada não aportou aos autos 

elementos modificativos ou extintivos do direito de cobrança da 

Reclamante quanto às mensalidades supracitadas, sendo, portanto 

devidas, restam imperiosa a condenação da Reclamada para promover 

sua quitação na forma atualizada. Com relação à condenação dos 

honorários advocatícios, deixo de acolher tal pedido, pois não há como 

incluir no valor da condenação os honorários mencionados, notadamente 

porque encontra vedação no art. 55 da Lei nº 9.099/95, que veda a 

incidência de honorários no primeiro grau de jurisdição no sistema dos 

Juizados. Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto 

Processual Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

por R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME em 

desfavor de WAGNER BRENTANI GOMES – ME para condenar a 

Reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.078,41 (dois mil e setenta e oito 

reais e quarenta e um centavos), devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV 

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

vencimento de cada boleto, com aplicação de multa de 2% (dois por 

cento), sobre o valor do débito. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004118-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANIA PEIXOTO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO Nº 1004118-11.2017.8.11.0006 RECLAMANTE: D M DE 

SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME RECLAMADA: GILVANIA 

PEIXOTO BARBOSA Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA referente a contrato de compra e 

venda de produtos, tendo como autora D M DE SOUZA LARA MOVEIS E 

UTILIDADES – ME em face de GILVANIA PEIXOTO BARBOSA, devidamente 

qualificados na exordial. É o essencial. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. A 

Reclamada muito embora tenha sido regularmente citada e intimada no da 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme se denota do 

termo, sendo assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da reclamada 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. 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. No mérito 

a demanda é PARCIALMENTE PROCEDENTE. Pretende a parte reclamante 

a condenação da reclamada ao pagamento do contrato de compra e 

venda de um ventilador, conforme documentos anexos, ajustado no valor 

de R$200,00 (duzentos reais), sendo 1 entrada de R$50,00 (cinquenta 

reais) + 3 parcelas R$50,00 (cinquenta reais). Informa, ainda, que diante 

do inadimplemento da Ré, não restam dúvidas quanto ao direito da Autora 

no recebimento do crédito de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) já 

atualizados na forma contratual ali estabelecida (clausula 7ª de compra e 

venda junto a reclamante) que atualmente somam o valor de R$ 748,00 

(setecentos, e quarenta e oito reais) acrescido da multa de 10% e 

honorários de 20% também estabelecida no contrato firmado por ambas, 

que somam o total de R$ 987,36 (novecentos, oitenta e sete reais e trinta e 

seis centavos). A Reclamada não aportou aos autos elementos 

modificativos ou extintivos do direito de cobrança da Reclamante quanto 

às mensalidades supracitadas, sendo, portanto devidas, restam imperiosa 

a condenação da Reclamada para promover sua quitação na forma 

atualizada. Tendo em vista que a parte reclamante não juntou qualquer 

contrato comprovando as alegações da clausula 7ª exposta acima, 

indefiro os honorários advocatícios, bem como o valor da multa de 10%, 

além de não estar previsto no contrato, o artigo 52 do Código de Defesa 

do Consumidor estabelece que o percentual da multa nos contratos de 

consumo não pode ultrapassar 2% do valor da prestação, devendo a 

importância de R$150,00 (cento e cinquenta reais) ser atualizada com 

juros de 1% ao mês e multa de 2% (dois por cento), sobre o valor do 

débito. Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto 

Processual Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

pela D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME em desfavor de 

GILVANIA PEIXOTO BARBOSA para condenar a Reclamada ao pagamento 

do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) devidamente atualizados 

pelo IGP-M/FGV a partir do vencimento, juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, com aplicação de multa de 2% (dois por cento), sobre o 

valor do débito. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 
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retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010106-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO Nº8010106-25.2016.8.11.0006 Reclamante: RYVIA RYCHELLE 

MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA Reclamada: SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Atento aos termos 

do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, visto não haver necessidade de dilações probatórias. 

Segundo consta na inicial, parte autora atuou como defensor dativo nos 

processos de Reclamação Criminal nº 2009/37, 2042-07.2012.811.0006, 

3337  -16 .2011 .811-0006 ,  712  -  72 .2012 .811 .0006 ,  4893  

-53.2011.811.0006, 6201-90.2012.811.0006, 5699 -54.2012.811.0006 

pertencentes a Comarca de Cáceres, gerando as certidões judiciais de 

título de crédito. Neste sentido, propõe a presente Execução para que o 

Estado de Mato Grosso seja condenado a promover o pagamento dos 

valores devidos nas certidões. O reclamado apenas manifestou para que 

a que seja feita a aplicação da correção monetária pela TR e juros de 

0,5% ao mês. Posto isso, passo a analisar o MÉRITO da causa. No mérito, 

incontroverso o trabalho prestado pela parte autora, como faz prova as 

certidões lançadas no id. nº 2460212. Pois bem. O título juntado aos autos 

é exigível, pois comprovada a efetiva prestação de serviços como 

defensor dativo, sendo dever do Estado o pagamento de honorários em 

favor do profissional nomeado. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR 

ESPECIAL. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. 

CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. 

IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A orientação jurisprudencial do 

STJ é no sentido de são devidos honorários de advogado ao curador 

especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado 

dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da 

carência ou ausência de Defensoria Pública na região." (AgRg no REsp 

1451034/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014). 2. A decisão judicial que 

arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título. Sendo que "em obediência à coisa julgada, é inviável 

revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária 

fixada em sentença com trânsito em julgado." (AgRg no REsp 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014)” “PROCESSUAL CIVIL. 

ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. 

CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA 

NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 

83/STJ. 1. Esta Corte entende que os honorários advocatícios devidos aos 

patronos demandantes que exerceram a função de defensores dativos 

devem ser de responsabilidade do estado, enquanto a verba honorária a 

ser paga a eles por ocasião de suas autuações como curadores 

especiais fica a cargo dos respectivos sucumbentes. 2. Ao contrário do 

delineado pelo recorrente no especial, trata-se o presente caso de 

defensor dativo e não de curador especial, consoante depreende-se do 

acórdão recorrido. 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento 

no sentido de ser devido o pagamento de honorários advocatícios por 

parte do estado ao defensor dativo quando não houver Defensoria Pública 

no estado. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 561.627/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)” Assim, resta 

evidenciada por meio das certidões a atuação da parte autora como 

defensor dativo, designado por determinação judicial, para o patrocínio de 

defesa em juízo de pessoa desacompanhada de advogado. Uma vez que 

tais documentos são considerados títulos executivos judiciais, dotados de 

certeza, liquidez e exigibilidade, mostram-se suficientes para comprovar a 

prestação dos serviços profissionais, sendo devidos os honorários. 

Assim, homologo o valor apresentado pela parte exequente na petição 

inicial, porém quanto a correção e aos juros que sejam feitos conforme 

manifestação do Estado no id. 2460215. Diante do exposto, com arrimo no 

artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Estado de Mato Grosso a 

pagar em favor da parte autora a importância de R$ 4.478,20 (quatro mil, 

quatrocentos e setenta e oito reais e vinte centavos), acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e de 

correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, 

pelo IPCA-E, desde o arbitramento. Por causa e efeito, DECLARO extinto o 

processo COM resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/20099. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012835-58.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

GERLANE DE MEDEIROS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8012835-58.2015.8.11.0006 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA interposta por GERLANE DE MEDEIROS 

COSTA contra o FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual pleiteia o pagamento de valores referentes ao FGTS. 

DECIDO. Em primeiro, estando o caderno processual devidamente 

instruído, fornecendo elementos suficientes para a convicção deste Juízo, 

impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado do mérito com base no 

artigo 355, I, do CPC. Versam os autos sobre pedido de pagamento de 

verbas decorrentes da incidência do FGTS sobre a remuneração 

percebida pela parte autora. A requerente sustenta que foi contratada 

pela primeira vez em maio de 2008, para lecionar na educação superior, 

lecionando durante os anos de 2008 até 2013, após sucessivas 

recontratações. Alega que o vínculo contratual entre os litigantes 

percorreu o interstício temporal de março de 2008 à dezembro de 2013, 

através de sucessivos contratos/termos aditivos, ora mediante 

prorrogação, ora mediante novo teste seletivo, sempre de forma 

ininterrupta, contudo, quando da rescisão contratual não recebeu o 

depósito do FGTS referente ao período acima indicado. Ao final requer a 

entrega guias para movimentação do depósito do FGTS ou indenização 

compensatória, devidamente atualizada e acrescida de juros legais, 

relativo ao período de novembro de 2011 à dezembro de 2013, abatidos 

meses já prescritos. Cumpre mencionar, que em pedidos relativos a FGTS 

em contratos administrativos, sendo idêntico o caso, há de se seguir o 

entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão 
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geral no RE 765.320/MG de 15/09/2016. É inquestionável que no caso em 

questão a parte autora prestou serviços à requerida entre os períodos de 

março de 2008 a dezembro de 2013. Importante assinalar que os 

contratos emergenciais firmados pela Administração Pública são 

exceções à regra do concurso público, expressamente prevista no art. 

37, IX, da Constituição Federal, que dispõe: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

(...) IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. Nesse sentido também, disciplina o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, Lei Complementar nº 

04/90, acerca da contratação temporária de excepcional interesse público 

(Título VII, Capítulo Único), in verbis: "Art. 263. Para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas 

contratações de pessoal por tempo determinado. Art. 264. Consideram-se 

como de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: I - combater surtos epidêmicos; II - fazer 

recenseamento; III - atender a situações de calamidade pública; IV - 

substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, 

conforme lei específica do magistério; V - permitir a execução de serviço 

por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas 

áreas de pesquisas científica e tecnológica; VI - atender a outras 

situações motivadamente de urgência.* § 1.º As contratações de que trata 

este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 

06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo 

máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 

24 (vinte e quatro) meses, prazos estes somente prorrogáveis se o 

interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por 

concurso público. *(Redação dada pela Lei Complementar n. 12, de 

13.01.92) § 2.º O recrutamento será feito mediante processos seletivos 

simplificados, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação, e 

observará os critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese 

prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de situação 

emergencial. Art. 265. É vedado o desvio de função de pessoa 

contratada, na forma deste Título, sob pena de nulidade do contrato e 

responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante. *

(Redação dada pela Lei Complementar n. 12, de 13.01.92) Art. 266. Nas 

contratações por tempo determinado serão observados os padrões de 

vencimento dos planos de carreira do órgão ou entidade contratante, 

exceto na hipótese do inciso V do art. 264, quando serão observados os 

valores do mercado de trabalho." Vale ainda dizer que, o Supremo Tribunal 

Federal firmou entendimento com repercussão geral no RE 658.026/MG, 

extraindo a essência jurídica do art. 37, inciso IX da CF/88, no sentido de 

que só é válida a contratação temporária da administração pública, quando 

preenchidos os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais devem 

estar previstos em lei; b) o prazo de contratação deve ser 

predeterminado; c) a necessidade deve ser temporária; d) o interesse 

público tem que ser excepcional; e e) a necessidade de contratação seja 

indispensável. Dos autos, verifica-se que o contrato de trabalho nº 

100/2008 firmado no período compreendido entre 03/03/08 a 19/06/08 se 

encontra de acordo com o disposto no art. 264, inciso IV da Lei 

Complementar nº 04/90, bem como em consonância com o entendimento 

pacífico do STF, posto que preenche todos os requisitos exigidos, e 

evidencia claramente a contratação temporária da requerente como 

Professora Assistente Mestre. Entretanto, a renovação sucessiva do 

contrato administrativo, de 2008 a 2013, descaracteriza o caráter 

excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, 

necessários para justificar o ato administrativo. Sendo assim, a reclamada 

utilizou da hipótese contida no art. 37, IX, da CRFB/88 para preencher um 

cargo em situação, cuja necessidade é permanente do Estado, o que 

deveria estar sob as contingências normais da Administração Pública. 

Nesse sentido é a jurisprudência: Recurso extraordinário. Repercussão 

geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em 

face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete 

texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, 

que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para 

atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição 

dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. 

Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. 

Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos 

efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas 

da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos 

incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, a constitucionalidade de 

lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de 

servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do 

concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o 

cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e 

devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, 

inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa 

forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere 

válida a contratação temporária, preciso que: a) os casos excepcionais 

estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; 

c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; 

e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a 

contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que 

devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração 

(...) RE 658.026/MG, 09/04/2014. Desse modo, evidenciada a 

descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à 

regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional 

interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho, 

aplica-se ao caso o § 2.º, do artigo 37, da Constituição da República que 

anuncia: "Art. 37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) §2º - 

A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” Portanto, 

diante da nulidade do ato administrativo, surge à autora o direito de 

perceber os valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), do período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 

8.036/1990, que assim estabelece: "Art. 19-A. É devido o depósito do 

FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja 

declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição 

Federal, quando mantido o direito ao salário." É assim o entendimento do 

STF: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 

PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO 

DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO 

DESERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” É idêntico o entendimento do Tribunal de 

Justiça deste Estado: “AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – AUSÊNCIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO 

AO FGTS – DIREITO CONCEDIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a descaracterização do contrato 

de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter 

permanente, bem como com renovações de forma sucessivas, impõe-se a 

sua nulidade, gerando, assim, o direito ao recebimento do FGTS pelo 

tempo trabalhado.” (AgR 48315/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017) ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido: JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o 

contrato de trabalho firmado entre as partes e, consequentemente, 

condenar a requerida ao pagamento do FGTS referente ao período não 
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prescrito, a ser atualizado na forma da modulação de efeitos das ADISs 

4.425/DF e 4.357/DF, respeitando-se o prazo prescricional do art. 1º do 

Decreto 20.910/32, tudo com força no art. 487, I CPC; Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição, forte 

no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006146-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

SIDNEY ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006146-49.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARÁTORIA DE INEXSTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por SIDNEY ALVES PEREIRA em desfavor 

de OI MOVÉL S/A, alegando que desconhece o débito com a Requerida 

que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, 

o que não o fez, pois, em que pese suas alegações e telas colacionadas 

em peça de defesa, não comprovou que o autor tenha utilizado seus 

serviços e/ou o contratado, uma vez não ter juntado documentos que 

comprovem tais fatos. Tenho que a Requerida colaciona telas sistêmicas 

em peça de defesa, porém as mesmas não são capazes de comprovar o 

alegado, uma vez que não é possível a visualização de fatura com o valor 

correspondente ao que dera ensejo a inscrição do caso em apreço. Desta 

feita, não comprovada a legitimidade do valor que deu ensejo a inscrição 

do nome do Autor no cadastro de inadimplentes, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por sua vez, não há que se 

falar em indenização por danos morais no presente, em respeito à 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.” É certo que a parte autora possui negativação 

preexistente à realizada pelo Requerido (inscrição realizada por OI S.A., 

com data de inclusão de 09/12/2013), conforme se infere de extrato 

juntado pelo própria parte autora em peça exordial. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de, 

tão-somente, DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré, referente a dívida em litígio. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CILEI PEREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001128-81.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS LABORAIS C/C DANOS 

MORAIS ajuizada por CILEI PEREIRA CARVALHO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando que realizou com a Requerida contrato para a 

função de Auxiliar administrativo/Apoio Educacional sucessivamente: 

11.08.2012-09.10.2012, 10.10.2012-29.10.2012, 29.01.2013-20.12.2013, 

03.02.2014-11.03.2014, 17.03.2014-22.12.2014, 04.02.2015-18.12.2015, 

este, rescindido em 04.08.2015, sem qualquer justificativa plausível e 

expressa pela Administração. Narra que quando houve o distrato estava 

em tratamento médico em virtude de doença ocupacional. Argumenta que, 

tendo em vista as sucessivas contratações, estas perderam a 

excepcionalidade da temporalidade, razão pela qual entende nulo tais 

contratos. Requer a nulidade dos contratos e consequente condenação 

da Requerida ao pagamento do FGTS e danos morais em razão da 

rescisão repentina do contrato. O Estado apresentou contestação 

argumentando que os contratos realizados com a autora foram em 

substituição e, apenas a partir de 2013 foram firmados em vaga livre. 

Sustenta o caráter administrativo do vínculo contratual com a autora, o que 

torna impossível a concessão do pleito desta. Aponta, ainda, a 

inexistência de abalo moral. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria 

que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. É certo que as normas 

da CLT são inaplicáveis à relação jurídica de vínculo administrativo. As 

contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos 

previstos no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, a 

contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 

ficando vedada a modalidade quando as atividades a serem realizadas, 

estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser 

permanente ou habitual. No presente caso, está comprovado que o autor 

foi contratado sucessivamente no período de 2012 a 2015, conforme 

documentação juntada, ou seja, por três anos consecutivos, situação que 

descaracteriza a contratação elencada no dispositivo constitucional 

supracitado, e, portanto, enseja sua nulidade. Em caso análogo se 

posicionou nesse sentido nosso Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA TRABALHISTA – PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA – 

CONFIGURADA – MÉRITO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – 

DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – SALDO DE 

SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS 

CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – AUMENTO DO GRAU – SITUAÇÃO FAZVORÁVEL NÃO 

DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE MONTANTE RECOLHIDO A TÍTULO DE 

CONTRIBUIÇÃO AO INSS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme dispõe o art. 128, do CPC/1973, “o juiz decidirá a lide 

nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, 

não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. As normas 

da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo 

administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são 

inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de 

terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro. O STF 

firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário 
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de trabalho com a Administração Pública, quando renovado 

sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço 

público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato 

temporário de trabalho com a Administração Pública gera para o 

contratado o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei nº 

8.036/90, art. 19-A). A concessão e a definição do direito ao adicional de 

insalubridade dependem tanto das disposições legais estatutárias quanto 

da demonstração fática de situação favorável ao seu reconhecimento. 

Quando demonstrado nos autos o pagamento adequado do benefício, há 

que se reconhecer a sua regularidade. As verbas a título de contribuição 

ao Instituto Nacional de Seguridade Social, uma vez recolhidas, são de 

titularidade e exigíveis apenas por essa autarquia federal. (Ap 

72530/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

25/04/2017)” No que tange ao pleito consubstanciado em abalo moral pela 

rescisão antecipada do contrato de trabalho, entendo que inexistente. Isto 

porque a Cláusula VIII prevê a possibilidade do distrato antes do término 

previsto por conveniência ou necessidade da administração. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para 

condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço referente ao período efetivamente trabalhado valor este que 

deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, 

Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas 

e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista 

que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à 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 em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010843-67.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DO CARMO FORNACIARI (EXEQUENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010843-67.2012.8.11.0006 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de LUZIA DO 

CARMO FORNACIARI, alegando inexigibilidade do título, bem como o fato 

extintivo de direito, ante o pagamento de forma tempestiva à época. Em 

análise documentos trazidos à baila em sede de Embargos, entendo que o 

pagamento efetuado pelo Banco Embargante, se deu nos termos do r. 

acórdão. Insta consignar que o Exequente concordou com o valor 

depositado espontaneamente pelo Banco, requerendo o levantamento dos 

valores, conforme demonstrado em peça de Embargos. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE os embargos interpostos pelo BANCO BRADESCO 

S.A., e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se os alvarás de liberação nos termos acima determinados. 

Arquivem-se. P. I. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004491-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS (REQUERENTE)

NICOLAS MURTINHO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo 1004491-42.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

NICOLAS MURTINHO RAMOS em desfavor de UNIMED CACERES 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em que a parte autora alega que 

contratou no mês de fevereiro de 2017 um plano de saúde da requerida, 

efetuando o pagamento da primeira parcela no momento da contratação. 

Narra que ao indagar sobre os boletos para pagamento das futuras 

mensalidades, foi informado pela vendedora que era somente passar no 

dia seguinte para pegar a segunda fatura, pessoalmente, na Unimed 

Cáceres, tendo em vista que os dados não estavam cadastrados no 

Sistema da Unimed, pois o contrato foi assinado as 15:28 horas da tarde 

de uma quinta-feira, logo não daria tempo para cadastrar os dados no 

sistema, então no dia posterior o requerente foi até a Unimed Cáceres, em 

24/02/2017, sexta-feira e foi informado os seus dados não estavam 

cadastrados no sistema para emissão do boleto, que passasse em outro 

dia. Aduz que a mensalidade do plano de saúde, vence todo final de mês, 

ou seja, o boleto que deveria ser emitido pela operadora do plano de 

saúde venceria na data de 28/02/2017, os funcionários da requerida não 

se prontificaram a emitir os boletos dentro do prazo legal ofendendo à 

legislação consumerista e causando danos ao contratante do plano. 

Afirma que o boleto somente foi emitido em 02/03/2017, quando seu 

vencimento seria em 28/02/17, gerando cobrança indevida de multa de 2% 

e juros de 0,20% ao dia, sendo valor pago de R$ 490,40 (quatrocentos e 

noventa reais e quarenta centavos) em vez R$ 477,99 (quatrocentos e 

setenta e sete reais e noventa e nove centavos), originais, devido ao 

atraso na sua emissão por exclusiva responsabilidade da requerida. 

Sustenta ainda que devido ao atraso da emissão do boleto bancário pela 

operadora do Plano de Saúde, o requerente não pode adimplir como de 

habitual no banco em que tem conta bancária Caixa Econômica Federal, 

logo teve que se deslocar e enfrentar horas a fio de fila no “Banco Sicredi 

Cáceres’’, para adimplir tal dívida atrapalhando e criando transtornos a sua 

rotina diária de trabalho. Ao final requer a devolução em dobro dos valores 

pagos a mais a títulos de danos materiais e a condenação a títulos de 

danos morais. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial assiste 

razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Em sua peça 

defensiva a requerida alega que os dados do autor foram cadastrados 

com sucesso no sistema da Unimed, mas que por questões operacionais e 

de sistema, o boleto somente é liberado no dia seguinte ao cadastro, 

podendo ser retirado diretamente na página da Reclamada na internet. 

Defende que à época da contratação tratava-se de um período de 

pré-feriado de carnaval, em um mês bissexto (28 dias), que justifica o 

“transtorno” na qual o Reclamante alega ter passado, tendo os dados da 

beneficiária sido cadastrados ao sistema Unimed em 24/02/2017 (sexta 

feira), e no dia 27/02 (segunda feira) não houve expediente, e no dia 

28/02 (terça feira) foi feriado de carnaval, e no dia 1° de março 

(quarta-feira de cinzas), o expediente iniciou às 13 horas, sendo que 

nesta data (primeiro dia útil posterior ao cadastro), o boleto da 
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mensalidade ficou acessível no sistema para impressão, mas por se tratar 

de um mês atípico de 28 dias (bissexto), a data de vencimento foi o último 

dia do mês, ou seja, dia 28/02. Argumenta a requerida que apesar do 

dissabor suportado pelo Reclamante, que poderia ser plenamente evitado 

caso houvesse contato com a Reclamada para a solução do problema, 

não haveria como imputar qualquer conduta ilegal e abusiva praticada pela 

Reclamada, que pudesse justificar qualquer condenação a título de danos 

morais, entretanto propõe a devolução do valor da diferença entre o valor 

pago (R$ 490,40) e o valor da mensalidade (R$ 477,99), atualizado. É 

incontroverso que por culpa da requerida que emitiu o boleto após o 

vencimento, a parte autora efetuou o pagamento com atraso e arcou com 

juros e multa indevidamente. Entretanto, na espécie, mesmo que 

reconhecido que houve atraso na emissão do boleto, é certo que não é 

possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero 

dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Com efeito, em que pese as razões 

apresentadas pelo requerente, 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, a 

história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre 

foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em 

diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Não se afirma aqui que a 

conduta da requerida é admissível. Pelo contrário. No entanto, a espécie 

não revela qualquer situação excepcional que autorize reconhecer que o 

evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento. 

Contudo, já no que diz respeito ao pedido de repetição de indébito, 

entendo que razão assiste ao autor, pois muito embora a situação 

enfrentada pelo consumidor se trate de mero aborrecimento, é certo que a 

multa e juros por atraso no pagamento do boleto se deu em razão da 

demora do requerido em emitir o boleto para pagamento, resultando em 

débito a maior a ser pago pelo consumidor, por culpa do requerido. 

Havendo valor pago a maior ou indevidamente pelo consumidor, como no 

caso, nos termos do 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro 

do valor pago a mais pela multa e juros por atraso é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

tão somente para condenar a requerida a restituir em dobro à parte 

promovente a quantia total de R$ 24,82 (vinte e quatro reais e oitenta e 

dois centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Havendo pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato 

levantamento dos valores. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011248-06.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Diandro Ramos Lacerda (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011248-06.2012.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por MARIA JOSÉ DIAS em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, com o objetivo de 

discutir a legalidade da cobrança de taxas associadas a financiamento 

contratado pela parte reclamante com a reclamada. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito as preliminares 

apresentadas pelo Requerido, pois, estas já foram objeto de discussão em 

Recurso Inominado nestes autos. Quanto ao mérito, tenho que razão 

parcial assiste à parte reclamante. A questão não ostenta complexidade 

ante o que ficou definido no julgamento do REsp 1.251.331/RS, na sessão 

ordinária de 28/08/2013, na qual a Segunda Seção (integrada pelos 

Ministros da Terceira e Quarta Turma)do Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: “A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial 

e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os juros 

remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como pactuados, e para 

restabelecer a cobrança das taxas/tarifas de despesas administrativas 

para abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), e a 

cobrança parcelada do IOF, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 

Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos 

pessoais dos Srs.Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, 

que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses: 1. Nos 

contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da 

Resolução CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura 

de crédito (TAC) e de emissão de carnê(TEC), ou outra denominação para 

o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 

concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, 

a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi,Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, 

Sidnei Beneti, Raul Araújo Filho e Paulo de Tarso Sanseverino votaram 

com a Sra. Ministra Relatora.” O Requerido apresentou contestação 

sustentando a legalidade da cobrança da Taxa de Abertura de Crédito e 

Taxa de Retorno, explicando que estas possuem valores fixos e 

denominam-se também taxas de serviços de terceiros, serviços, serviços 

concessionária/lojista. O Requerido, intimado a juntar o contrato realizado 

com a parte autora, o juntou de forma incompleta, pois, observa-se nos 

documentos juntados no ID 10755945 e seguintes que não foi juntado os 

anexos onde constam os valores, razão pela qual, tenho por verdadeiro o 

valor informado pela parte autora e não impugnado em tempo hábil. As 

cobranças relativas à correspondente no valor de R$ 560,00, serviço de 

terceiro no valor de R$ 1.390,76, dentre outras denominações utilizadas 

pelas financeiras, são abusivas. Isto porque tais modalidades integram os 

custos inerentes às atividades das instituições financeiras e, desta 

maneira, não deve ser repassada ao consumidor. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUALJUROS 

REMUNERATÓRIOS - TARIFA DE CADASTRO - GRAVAMEELETRÔNICO- 

SERVIÇO DE TERCEIROS - REGISTRO DO CONTRATO- TAXA DE 

AVALIAÇÃODE BEM -. (...) Conforme o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça no REsp 1.251.331/RS, submetido à sistemática do art. 543-C 

do CPC , não há ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro. A cobrança 

sob o título de serviço de terceiros, taxa de registro de contrato, inclusão 

de gravame eletrônico é abusiva. De acordo com o art. 5º, VI, da 

Resolução 3.919/2010 do CMN, a cobrança da taxa de avaliação do bem 

não é abusiva (TJMG – 14ª Câmara Cível – Apelação nº AC 

10024121399711001 – Rel. Des. Estevão Lucchesi – Julg. 27/02/2014). 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CDC 

-CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - TAXA DE 
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AVALIAÇÃO DE BEM - TAXA DE REGISTRO - COMPENSAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS. As normas do CDC são aplicáveis às relações 

estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 

do STJ. A capitalização mensal de juros pode ser aplicada nos casos 

previstos em Lei e desde que haja previsão contratual expressa. As 

cobranças sob o título de serviços de terceiros e registro do contrato são 

abusivas. De acordo com o art. 5º, VI, da Resolução 3.919/2010 do CMN, 

a cobrança da taxa de avaliação do bem não é abusiva quando se tratar 

de bem usado. Na esteira da posição dominante do Superior Tribunal de 

Justiça, a compensação dos honorários advocatícios é devida, inexistindo 

incompatibilidade entre o disposto no art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia) e a norma estampada no art. 21 do Código de Processo Civil, 

ressalvado o direito autônomo do advogado de cobrar eventual saldo. 

Incidência da Súmula 306 do STJ. (TJ-MG - AC: 10024121633705001 MG , 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/07/2014, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2014) A previsão 

contratual de cobrança de tais tarifas, contrariam frontalmente o artigo 51, 

inciso IV, do CDC , sendo obrigação do credor, não do devedor, haja vista 

que caracteriza vantagem exagerada extraída por parte da instituição 

financeira em contrato de adesão, que redunda no desequilíbrio da relação 

jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança. Portanto, a 

restituição destas é medida que se impõe, de forma simples, porquanto 

não incide na hipótese o disposto no parágrafo único, do artigo 42, do 

Código de Defesa do Consumidor. A propósito: CONTRATO BANCÁRIO - 

REVISIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - 

CAPITALIZAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULAÇÃO AFASTADA - 

CAPITALIZAÇÃO MANTIDA - TAXA "SERVIÇOS DE TERCEIROS" - 

ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. - O julgamento 

antecipado da lide, por si só, não é suficiente para que ocorra ofensa aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente quando verificada 

a desnecessidade de maior dilação probatória. - A previsão contratual de 

cobrança da tarifa de serviço de terceiros, de avaliação, registro de 

gravame e serviços de concessionária, contraria frontalmente o artigo 51, 

inciso IV, do CDC, sendo obrigação do credor, não do devedor, haja vista 

que caracteriza vantagem exagerada extraída por parte da instituição 

financeira em contrato de adesão, que redunda no desequilíbrio da relação 

jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança. - Revela-se 

legal a exigência da capitalização de juros em contrato de financiamento, 

por periodicidade inferior a um ano, quando devidamente contratada, à luz 

do mais recente entendimento do colendo STJ. - A incidência da comissão 

de permanência é permitida após o vencimento da dívida, desde que não 

cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária 

e multa contratual (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). Preliminar 

rejeitada e recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 

10024102560489001 MG , Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 

06/03/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/03/2013). Quanto ao pleito das taxas de Tarifas de Serviços de 

Correspondentes e TAC, não há incidência desses valores, conforme 

contrato juntado aos autos. a) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão para determinar que a reclamada proceda a 

devolução dos valores de R$ 2.003,21 (dois mil e três Reais e vinte e um 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora 

de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005683-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON DA SILVEIRA (REQUERENTE)

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA ROCHA (REQUERIDO)

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005683-10.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por ADMILSON DA SILVEIRA 

em face de JOÃO BATISTA DA ROCHA, alegando que em 11.06.2017, 

estava indo almoçar com sua família no restaurante do mercado Juba e 

trafegava com seu veículo Fiat Toro no estacionamento do 

estabelecimento procurando lugar para estacionar quando passou atrás 

do veículo do Requerido, S10 prata, que estava estacionada, e teve seu 

veículo abalroado na parte lateral traseira, iniciando na porta do carona e 

seguindo até a caçamba. Narra que o ocorrido foi em decorrência do 

Requerido não ter tomado cuidado ao sair da vaga na qual estava 

estacionado. Prossegue relatando que após o sinistro, houve discussão, 

xingamento, e, por fim o Requerido assumiu a culpa pelo acidente, 

informando ao autor qual o procedimento para que a Seguradora arcasse 

com as despesas do conserto do carro do autor. Entretanto, após o autor 

enviar todos os documentos solicitados e deixar o veículo na 

concessionária, foi informado pela Seguradora que o Requerido não havia 

autorizado o conserto. Assim, o autor requer o ressarcimento pelos danos 

materiais e morais sofridos. O Requerido apresentou contestação 

atribuindo a culpa do sinistro ao autor argumentando que o mesmo estaria 

utilizando o celular no momento e não se atentou para a luz de ré já 

acionada pelo Requerido; aduz que não se recusou a registrar Boletim de 

Ocorrência e quem teria lhe proferiu ofensas foi o autor; que em momento 

algum assumiu a culpa pelo acidente e que o autor realizou a tentativa de 

reparo do veículo com a seguradora por conta própria; impugna o 

orçamento apresentado pelo autor; requer o chamamento ao feito da 

seguradora; pedido contraposto pelos danos morais sofridos. 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. Inicialmente, rejeito o chamamento ao feito das 

seguradoras, nos termos pleiteados pelo requerido, em consonante com o 

disposto no artigo 10 da Lei 9099/95, bem como porque a parte autora não 

faz parte da relação seguradora-segurada, não podendo ser prejudicada 

por eventuais falha de serviços entre àqueles. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial por necessidade de perícia, pois, as 

provas produzidas são suficientes para demonstrar os danos materiais 

sofridos. Passo à análise do mérito. 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. 

Para configuração de responsabilidade civil extracontratual, há 

necessidade de se comprovar os seguintes requisitos: conduta humana, 

culpa, dano e nexo causal entre eles. Analisando detidamente o conjunto 

probatório dos autos, conclui-se que o sinistro ocorreu por culpa do 

Requerido. O vídeo juntado no ID 9922754 demonstra claramente que o 

Requerido não tomou a devida cautela ao sair da vaga do estacionamento 

e adentrar na via preferencial. O fato do Requerido ter acionado a luz de 

ré não lhe garante preferência a manobrar o veículo para adentrar na via 

principal. Inclusive, a conduta do condutor requerido configura infração de 

transito disciplinado no artigo 217 do CTB. Dispõe o artigo 28 do Código de 

Transito Brasileiro que: ‘O condutor deverá, em todo o momento, ter o 

domínio de seu veiculo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis 

á segurança do trânsito’. E, no mesmo sentido o atigo 34: ‘O condutor que 

queira executar uma manobra deverá certificar-se de que poderá 

executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, 

precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção 

e sua velocidade’ É incontroverso que o Requerido não agiu com cautela 

ao realizar a conversão, cuja preferencia era da parte autora. Não 

observando o fluxo, o Requerido deu causa à colisão, sendo o 

responsável pelo sinistro. Neste tocante, sendo a culpa do acidente de 

trânsito imputável ao condutor Requerido, é de se julgar parcialmente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 185 de 768



procedente a presente ação. Em que pese a impugnação ao orçamento 

apresentado pelo autor, o mesmo é coerente com o acidente. Ademais, a 

impugnação genérica baseada na fotografia apresentada pelo requerido 

não demonstra a extensão do dano causado no veículo sinistrado. Assim, 

tenho que os danos materiais foram comprovados através do orçamento 

do veículo sinistrado compatível com as demais provas produzidas nos 

autos aos autos. No que tange aos danos morais pleiteados, tenho que a 

situação vivenciada não é passível de indenização. Em meu entender, os 

fatos descritos nos autos, por si só, não geram danos morais. 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, preocupação, perda da tranquilidade, que passou 

as Reclamantes pelo sinistro, em meu entender, constitui mero 

aborrecimento e desgaste emocional, e estes não são suficientes para 

gerarem danos morais. Sobre o tema análogo, há precedentes 

jurisprudenciais: “Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL 

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RUBRICAS 

INDENIZATÓRIAS. REEMBOLSO DO VALOR DA FRANQUIA. PERDA DO 

BÔNUS DA RENOVAÇÃO DO SEGURO. LUCROS CESSANTES. DESPESA 

COM MOTO-TAXI. DANO MORAL. PRECEDENTES. Tendo presente a 

ausência de prova da despesa alegadamente feita pela autora com o 

pagamento da franquia do seguro, incabível a condenação ao 

ressarcimento de tal despesa. Inviável reverter a improcedência do pedido 

de reembolso pela perda do bônus para renovação do seguro, eis que 

ausente comprovação. Definição do valor pelos gastos com locomoção 

(moto-táxi) ratificada. Para o deferimento dos lucros cessantes 

imprescindível prova escorreita da perda econômica e esta não veio aos 

autos. Impositivo confirmar o indeferimento da rubrica. Pretensão de 

deferir dano moral ao genitor do condutor do veículo causador da colisão 

não prospera. As supostas ofensas preferidas pelo réu não vieram 

demonstradas a contento e, em disputas de trânsito, apesar de 

lamentável, passou a ser costumeiro o desentendimento verbal entre os 

condutores. Excluído o dano moral deferido à proprietária do automóvel e 

ao condutor. A hipótese em exame retrata situação corriqueira na vida 

contemporânea, colisão entre veículos, com danos apenas materiais, 

sequer tendo aportado aos autos, nem mesmo no boletim de ocorrência, 

referência às alegadas humilhações e xingamentos referidos na inicial. 

Tampouco há notícia de lesões físicas na demandante. Encargos 

sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. 

APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074658824, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em 23/11/2017)” “EMENTA: RECURSO 

INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

ENTRE O PROPRIETÁRIO E O CONDUTOR – DANO MATERIAL 

INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Observada a ocorrência de acidente de 

trânsito, identificada a culpa, propriedade e causador do dano, o valor do 

dano material da franquia paga pela vítima é passível de ser indenizada 

pelos causadores do dano. Porém, incabível indenização por danos 

morais, por acidente de trânsito em maiores implicações, sob pena de 

banalização do instituto. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJMT. Recurso Inominado nº.: 0059263-26.2013.811.0001. Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

06/12/2016).” 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. Pelas mesmas razões, indefiro o pedido 

contraposto. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial a fim de 

CONDENAR o requerido a pagar a título de danos materiais, a importância 

de R$ 9.129,91 (nove mil e cento e vinte e nove Reais e noventa e um 

centavos), e o faço com resolução do mérito a teor do art. 487, I CPC. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, forte no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada eletronicamente. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006027-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA SANTANA NEVES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006027-88.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LUIZA SANTANA NEVES em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que desconhece o débito com a 

Requerida que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro restritivo 

de crédito. A requerida foi citada, porém, não apresentou contestação, 

tornando-se revel. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 
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critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006646-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO: 1006646-18.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS promovida por DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA em 

desfavor de LOJAS AMERICANAS S.A alegando que em 30.09.2017, por 

volta das 14:50h, comprou na loja Requerida um jogo Fifa 18 Xbox One 

pelo valor de R$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove Reais e noventa 

centavos). Ocorre que ao chegar em casa o jogo simplesmente não rodou, 

razão pela qual retornou à loja requerendo a troca do produto que foi 

negada pelo atendente da Requerida, optando o autor por comprar outro 

jogo. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

matéria debatida não necessita de instrução probatória. Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva da Requerida, pois, como comerciante, compõe a 

cadeia de fornecedores, sendo sua responsabilidade solidária e objetiva, 

conforme disciplinada pelo CDC. Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial por necessidade de perícia, uma vez que o defeito 

apresentado imediatamente após a compra dispensa a análise complexa 

da origem do defeito, pois, conclui-se que trata-se de defeito de fábrica. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. A Requerida alega que o autor não 

comprovou que tenha contatado a Requerida para reparação do produto. 

Contudo, extrai-se dos autos que na mesma data o autor comprou outro 

produto do mesmo, em momento posterior, o que corrobora os fatos 

alegados na inicial que a Requerida tenha se negado a realizar a 

substituição do produto. Nos termos do artigo 12 do CDC, a 

responsabilidade da Requerida é objetiva, respondendo pelos danos 

causados ao consumidor, independente de culpa. Portanto, o presente 

caso faz jus às hipóteses do artigo 18 do CDC: substituição do produto 

por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou 

devolução do valor pago. Assim entendo que o valor pago pelo produto 

deve ser restituído, a título de danos materiais, de forma simples, pois não 

preenche os requisitos elencados no parágrafo único do artigo 42 do CDC. 

Quanto aos danos morais, os transtornos ultrapassaram o mero dissabor. 

Houve descaso com o consumidor sugerindo a invocação da função 

dissuasória da responsabilidade civil. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a 

Requerida a RESTITUIR, o valor de R$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove 

Reais e noventa centavos), a título de danos materiais, que 

correspondente a quantia paga pelo produto, valor este que deverá ser 

corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. b) CONDENAR a 

Requerida a pagar a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

Reais), acrescidos de juros pelo INPC , desde a citação (art. 405 e 406 

CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 362 STJ). Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007248-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007248-09.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSIMEIRE RAMOS DA 

SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

desconhece o débito com a Requerida, que ensejou o lançamento de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. A Requerida arguiu preliminar de inépcia da inicial, pois, a parte 

autora não teria narrado os fatos com uma conclusão lógica. Neste passo, 

REJEITO tal preliminar, uma vez visualizar narração e conclusão lógica na 

lide em questão. De mesma forma, não há o que se falar em juntada do 

comprovante original da negativação expedida pelos órgãos de proteção 

ao crédito, uma vez que tal vai de encontro a Princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, Informalidade e 

Simplicidade. Ainda em sede de preliminar, a Requerida arguiu falta de 

interesse de agir da parte Autora. O interesse processual deve ser 

aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre o Requerente nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 
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princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pela Requerida. 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. 

Passa-se ao mérito da lide. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição, o que não o fez, pois, em que pese 

suas alegações, não comprovou que o autor tenha utilizado seus serviços 

e/ou o contratado, uma vez não ter juntado documentos que comprovem 

suas alegações. Tenho que a Requerida apenas divagou em meras 

alegações, não colacionando nenhuma prova de suas afirmações em 

peça de defesa. Desta feita, não comprovada a legitimidade do valor que 

deu ensejo a inscrição do nome da parte o Autora no cadastro de 

inadimplentes, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Tenho que, no presente caso, a Requerida não trouxe quaisquer 

elemento a comprovar que o autor tenha contratado seus serviços. Temos 

que a conduta da Requerida, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Ainda considerando o transtorno 

sofrido pela parte Autora ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, que poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006559-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006559-62.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MAYKON CESAR DOS 

SANTOS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

desconhece o débito com a Requerida, que ensejou o lançamento de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. De mesma forma, não há o que 

se falar em juntada do comprovante original da negativação expedida 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de encontro a 

Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, 

Informalidade e Simplicidade. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição, o que não o fez, pois, em que pese 
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suas alegações, não comprovou que o autor tenha utilizado seus serviços 

e/ou o contratado, uma vez não ter juntado documentos que comprovem 

suas alegações. Tenho que a Requerida apenas divagou em meras 

alegações, não colacionando nenhuma prova de suas afirmações em 

peça de defesa. Desta feita, não comprovada a legitimidade do valor que 

deu ensejo a inscrição do nome do Autor no cadastro de inadimplentes, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. É certo que 

considerável número das contratações atuais são realizadas virtualmente 

ou por telefone. Entretanto, tal realidade não é fator para que as empresas 

não se cerquem de cuidados a evitar fraudes e contratações em nome de 

terceiros. Tenho que, no presente caso, a Requerida não trouxe quaisquer 

elemento a comprovar que o autor tenha contratado seus serviços. Temos 

que a conduta da Requerida, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Ainda considerando o transtorno 

sofrido pela parte Autora ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, que poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006272-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA GONCALVES CORREIA (REQUERENTE)

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006272-02.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por HELENA GONCALVES CORREIA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que desconhece o débito 

com a Requerida que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. A Requerida foi citada, compareceu em audiência de 

Conciliação mediante representação por preposto, porém, não apresentou 

contestação, tornando-se revel. Assim, passo ao julgamento antecipado 

da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo 

Civil. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar 

a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 

Temos que a conduta da Requerida, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome da parte 

autora fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não 

realizado. A parte autora não pode ser prejudicado pela má administração 

da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Requerente ao se deparar 

com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Requerida, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda, procedendo a imediata exclusão do nome da 

Requerente no cadastro de inadimplentes; b) CONDENAR a Requerida a 

pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 
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Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005199-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

KELLY NEVES PENHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005199-92.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS proposta por 

KELLY NEVES PENHA em desfavor de VIVO S.A, alegando a autora que 

ao fazer compras no comércio deparou que seu nome foi incluído no 

órgão de proteção ao credito, registro efetuados pela Ré no valor de R$ 

97,24 (noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), suposto contrato 

sob o nº 0292295795, com inclusão e disponibilização no SCPC em 

04/08/2017. Aduz que não deve o suposto valor, que não possui nenhum 

débito com a Reclamada, desconhecendo o suposto débito que ensejou a 

negativação, e que outras negativações em seu nome também são 

indevidas e ilegítimas, e poderão ser objeto de outras demais judicial em 

caso de não regularização amigável. Sustenta que não recebeu qualquer 

tipo de cobrança a respeito do suposto débito, nem tão pouco foi 

notificado previamente, quanto à inclusão de seus dados nos cadastros 

restritivos. Ao final requer a exclusão da cobrança, a declaração de 

inexistência de débito e a condenação em danos morais. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de agir da 

Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Deste modo, 

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado. 

REJEITO ainda o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela mesma. Não havendo mais 

preliminares, passo à análise do mérito. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor tenha 

contratado seus serviços. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o 

fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente pelos danos 

causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, 

pois que integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO 

FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO 

INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. 

CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O 

DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO 

REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, 

REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O REGISTRO 

INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DERIVADO DE 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI 

COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- DANOS MORAIS. RESPONDE 

OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS 

DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR DECORRENTES DE FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE INTEGRAM O FORTUITO INTERNO 

DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO 

A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE DESESTÍMULO E OS DEMAIS 

ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO O VALOR DE R$ 6.000,00, A 

TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE SE 

CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 5- RECURSO 

CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA CONDENAÇÃO, 

PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Entretanto, considerando que a 

parte autora possui anotação anterior à aqui discutida, não há 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.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à 

ausência de prévia notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 
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nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Diante do 

exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na 

forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro 

dos devedores no que diz respeito aos débitos aqui discutidos. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006433-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI DEODATO LINS (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1006433-12.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JUCELI DEODATO DA 

SILVA LINS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que teve 

seu acesso ao crédito restrito, por inscrição indevida realizada pela 

Requerida em 10.05.2017 por um débito no valor de R$ 112,50 (cento e 

doze Reais e cinquenta centavos). 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 a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial, pois a mesma preenche os requisitos do artigo 319 do CPC. . Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora 

contratou seu serviço e o contrato foi cancelado por inadimplemento, 

contudo, não trouxe aos autos provas de suas alegações. Ressalto que o 

print que a Requerida utiliza para provar que houve utilização do serviço a 

justificar a cobrança está ilegível, portanto, imprestável para utilizá-lo como 

prova. Logo, a Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, 

sendo a declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos 

que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos, razão pela qual o quantum indenizatório 

deve ser minorado. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, 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. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2. 000,00 (dois 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 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 o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006484-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA APARECIDA MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006484-23.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por REGINA APARECIDA 

MARQUES DE ARRUDA em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que 

não realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos 

contratou os serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a 

empresa Reclamada. Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no 

cadastro de devedores pela requerida no valor de R$ 112,10 (Cento e 

doze reais e dez centavos), em 23/02/2017 gerado em tese sob o número 

de contrato 0258692977, impossibilitando que o autor realizasse compras 

no comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito em 

resolver a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da 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 Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 
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controvérsia posta. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de 

interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido 

pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. REJEITO ainda o pleito da Requerida no que 

concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais preliminares, passo à 

análise do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e 

consequente restrição, o que não o fez, porquanto não trouxe aos autos 

prova de que o autor tenha contratado seus serviços. Mesmo na hipótese 

de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde 

objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de 

fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas 

operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Entretanto, considerando que a 

parte autora possui anotação anterior à aqui discutida, não há 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.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Diante do exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do 

art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. 

Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos 

devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007966-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AGNALDO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007966-06.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por AGNALDO LUIZ DE SOUZA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando que é 

consumidor da Requerida inscrito no Cadastro Único e, por esta razão, faz 

jus ao faturamento como “baixa renda”. Ou seja, tem direito a desconto na 

sua fatura de energia em forma de subsídio. Ocorre que o cálculo da 

Requerida tem sido realizado de forma equivocada, pois, o subsídio é 

somado ao valor do consumo para depois realizar o “desconto”. De plano, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida 

não necessita de instrução probatória. No caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A Requerida sustenta em sua 

contestação que o faturamento está correto, pois, o consumo é somado 

ao subsídio, posteriormente há um desconto do próprio subsídio lançado e 

depois ocorre o lançamento do imposto. Entretanto, em análise às faturas 

juntadas aos autos, em simples cálculo aritmético é possível verificar que 

o valor do subsídios é lançado junto às cobranças de tarifas e impostos e 

subtraído ao final. Ou seja, primeiro é somado totalizando o montante da 

fatura para depois ser descontado. Portanto, assiste razão ao autor ao 

alegar que o desconto é fictício. Logo, restando evidenciada a conduta 

abusiva praticada pela promovida, impõe-se a condenação da reclamada 

ao pagamento da repetição do indébito em dobro, na medida em que o 

valor cobrado era indevido, não havendo erro justificável por parte de 

quem o cobrou. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, 

o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 
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obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR a reclamada a restituir em dobro à parte reclamante, a titulo de 

danos materiais, o valor denominado “subsídio” das ultimas 36 faturas, que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida; b) CONDENAR a reclamada a 

pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002493-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES MACHADO (AUTOR(A))

DANILO MUNIZ PONTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002493-39.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS e TUTELA ANTECIPADA proposta por 

ADRIANO RODRIGUES MACHADO em desfavor de SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, alegando que utilizava os serviços de TV por assinatura 

da Requerida, cujo valor mensal era de R$ 184,80 (cento e oitenta e quatro 

Reais e oitenta centavos). Ocorre que em novembro/2016 optou por migrar 

por um plano mais barato, convencionando que, se concordasse com a 

cobrança na modalidade débito em conta corrente, o valor mensal seria de 

R$ 19, 90 (dezenove Reais e noventa centavos). Entretanto, o valor 

debitado em sua conta permaneceu a do plano anterior - R$ 184,80 (cento 

e oitenta e quatro Reais e oitenta centavos). Liminar deferida no ID 

7305011 determinando o débito no valor de R$ 19,90 (dezenove Reais e 

noventa centavos), sob pena de multa mensal no valor de R$ 300,00 

(trezentos Reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil Reais). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Acolho o pedido de retificação do polo passivo. A preliminar de inépcia da 

inicial se confunde com o mérito e com o mesmo será analisada. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. 

Nos áudios juntados pela Requerida (ID 8799390 e seguintes) a mesma 

confirma que consta em seu sistema que o autor migrou para um plano 

mais barato em novembro/2016 e que, por optar pela cobrança débito em 

conta, o valor do mesmo seria de R$ 19, 90 (dezenove Reais e noventa 

centavos) pelo período de 06 meses. Extrai-se dos áudios que, em que 

pese o valor convencionado, o autor continuou pagando o preço do plano 

anterior. Assim, embora o autor não tenha juntado aos autos extrato 

bancário com os aludidos descontos, a Requerida confessa a existência 

dos mesmos, vindo a implantar o valor de R$ 19, 90 (dezenove Reais e 

noventa centavos) apenas após a determinação judicial, corroborando os 

fatos narrados na inicial, fazendo, pois, o autor jus ao ressarcimento do 

valor pleiteado. Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, 

estranhos às vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis. 

Afinal, não se espera, que mesmo após o cancelamento do serviço, por 

negligencia da Requerida, o consumidor continue a ser cobrado. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000 (cinco mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Restando evidente a conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se 

a condenação desta ao ressarcimento do valor, em dobro, referente às 

cobranças indevidas. DA EXECUÇÃO DA MULTA O autor peticionou no ID 

13212049 informando o descumprimento da liminar. Entretanto, deixo para 

executar a multa em fase de Cumprimento de Sentença, ocasião na qual o 

autor deverá apresentar o cálculo do quantum devido. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) Confirmar a liminar 

deferida; b) CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante, em dobro, o 

valor R$ 824,50 (oitocentos e vinte e quatro Reais e cinquenta centavos), 

sem prejuízo de inclusão de outras parcelas debitadas após o ajuizamento 

da ação, nos termos do artigo 323 do CPC, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida; c) CONDENAR, a título de danos morais, a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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 
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requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006332-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

IGOR PASSOS VELOZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006332-72.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IGOR PASSOS VELOZO 

em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou compras, 

não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os serviços, 

nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. Aduz 

que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de devedores 

pela requerida no valor de 152,62 (cento e cinquenta e dois reais e 

sessenta e dois centavos), em 10/03/2016 gerado em tese sob o número 

de contrato 0256680523, impossibilitando que o autor realizasse compras 

no comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito em 

resolver a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da 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 Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. REJEITO a preliminar de inépcia da inicial arguida pela 

requerida, porquanto a peça ajuizada preenche os requisitos de validade e 

bem identifica a pretensão da parte autora. Não havendo mais 

preliminares, passo à análise do mérito. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor tenha 

contratado seus serviços, uma vez que as telas trazidas com a 

contestação estão ilegíveis, sendo imprestáveis para a comprovação da 

suposta contratação. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o 

fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente pelos danos 

causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, 

pois que integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO 

FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO 

INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. 

CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O 

DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO 

REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, 

REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O REGISTRO 

INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DERIVADO DE 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI 

COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- DANOS MORAIS. RESPONDE 

OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS 

DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR DECORRENTES DE FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE INTEGRAM O FORTUITO INTERNO 

DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO 

A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE DESESTÍMULO E OS DEMAIS 

ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO O VALOR DE R$ 6.000,00, A 

TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE SE 

CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 5- RECURSO 

CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA CONDENAÇÃO, 

PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a autora possui gravame posterior àquele objeto da 

demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no pagamento dos 

seus débitos, e considerando que não há nos autos comprovação de que 

todos os gravames estão sendo discutidos judicialmente, o quantum 

indenizatório deve ser minorado. 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. Por fim, rejeito o pedido da requerida de 

condenação da autora por litigância de má-fé, já que não demonstrada a 

ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR a exclusão definitiva do 

nome do autor do cadastro de devedores, pelo débito aqui discutido; c) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Havendo pagamento espontâneo, deve-se 

proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010690-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIANE BORGES DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010690-92.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIANE 

BORGES DE BARROS em desfavor de L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME, 

alegando a autora que teve seu acesso ao crédito limitado, em razão de 

inserção indevida no cadastro de devedores lançado pela requerida, no 

valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), inserido em 18/05/2014, 

referente ao contrato nº 0000000001500438. Aduz que desconhece tal 

contrato, pois não jamais utilizou os serviços da Ré, devendo, portanto, 

tratar-se de uma fraude. Ao final requer a anulação do negócio jurídico e a 

declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No rito dos Juizados Especiais, a revelia é reconhecida em razão 

do não comparecimento da parte reclamada na audiência de conciliação 

ou de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 9099/95). Se a parte 

reclamada não comparece na audiência, mas apresenta tempestivamente 

sua contestação, ainda assim há revelia, contudo, neste caso, não 

obstante a presunção relativa quanto à matéria fática, o juiz deve avaliar 

as provas existentes nos autos, especialmente as documentais. 

“RECURSOS INOMINADOS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM 

FOLHA - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RECLAMADO NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - REVELIA DECRETADA - CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - 

POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM FAVOR DO RÉU REVEL - 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - 

COBRANÇA DEVIDA - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - 

RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA 

IMPROVIDO. A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos 

alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso 

de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado. O 

réu revel que apresenta contestação tempestivamente pode intervir no 

processo no estado em que se encontra e, inclusive, produzir provas, 

desde que ingresse nos autos antes de encerrada fase instrutória e sejam 

impugnados os fatos narrados na inicial. Demonstrada nos autos por meio 

de documentos acostados à contestação a existência de contrato 

devidamente assinado pela consumidora e não impugnado por esta, deve 

ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. 

Evidenciada a inadimplência do consumidor e a autorização expressa de 

desconto em folha, constitui exercício regular de direito a cobrança de 

valores relativos à gastos realizados por meio de cartão de crédito.” (TRU 

TJMT 120110139860/2013, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013). Diante do exposto e tendo em vista que a parte 

reclamada não esteve presente na audiência de conciliação realizada, não 

há como afastar os efeitos da revelia no caso concreto, contudo, as 

provas juntadas com a contestação, devem ser consideradas para o 

julgamento da presente lide. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, 

o que não o fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor 

tenha contratado seus serviços. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, 

o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente pelos 

danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada por 

terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. Nesse 

sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Entretanto, não há 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.” É certo que a parte autora possui outras negativações, 

inclusive uma preexistente à realizada pelo Requerido (inscrição realizada 

pela Eletrokasa), conforme denota-se do extrato abaixo, cuja negativação 

o autor não demonstrou ser indevida: ------------------------------------------- 

C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO 

Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------

- NOME: ELIANE BORGES DE BARROS DATA NASCIMENTO: 08/05/1995 

CPF: 048.953.331-08 ------------------------------------------- NADA CONSTA 

SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR: 

OTICAS CAROL ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT DATA VENCIMENTO: 

16/11/2017 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: DPL VALOR: 65,75 DATA 

INCLUSAO: 26/03/2018 * CREDOR: SORRIDENTE CLÍNICA ODONTÓLOGICA 

ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT DATA VENCIMENTO: 20/08/2017 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 005 VALOR: 400,00 DATA INCLUSAO: 

31/01/2018 * CREDOR: MUNDIAL EDITORA ENT.ORIGEM: CDL - 

BEBEDOURO / SP DATA VENCIMENTO: 18/05/2014 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 1500438 VALOR: 198,00 DATA INCLUSAO: 25/12/2016 * 

CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO DATA 

VENCIMENTO: 16/04/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 4355 VALOR: 

952,00 DATA INCLUSAO: 01/06/2014 ------------------------------------------- 

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------------------------

----- * ENT.ORIGEM: CDL - BEBEDOURO / SP ENDEREÇO: RUA DOUTOR 

BRANDAO VERAS, 280 0 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BEBEDOURO / SP * 

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10 

BAIRRO: VILA SANTA MARIA CIDADE: JATAI / GO * ENT.ORIGEM: CDL - 

CACERES / MT ENDEREÇO: PRACA DUQUE DE CAXIAS, 144 BAIRRO: NT 

CIDADE: CACERES / MT ------------------------------------------- RESULTADO -

------------------------------------------ >Consta(m) um total de 4 registro(s), 

sendo detalhado(s) o(s) acima apresentado(s). --------------------------------

----------- Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) 

credor(es). ------------------------------------------- * Esta consulta apresenta 

informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e 

da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou 

públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------
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--------------------------- NUM.PROTOCOLO: 001.920.311.892-2 29/05/2018 

14:13:57-horario de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Diante 

do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro 

dos devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006408-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES HURTADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006408-96.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FERNANDO 

RODRIGUES HURTADO DE OLIVEIRA em desfavor de VIVO S.A., alegando 

a autora que não realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, 

muito menos contratou os serviços, nem possui qualquer relação jurídica 

com a empresa Reclamada. Aduz que teve seu nome inserido pela 

reclamada no cadastro de devedores pela requerida nos valores de R$ 

168,94 (cento e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), em 

tese gerado pelo contrato n°2098739987, lançado em 23/11/2015, e R$ 

112,12 (cento e doze reais e doze centavos), gerado em tese sob 

contrato n°2098740550, e lançado em 11/09/2015, impossibilitando que o 

autor realizasse compras no comércio local, e em contato com a requerida 

não obteve êxito em resolver a situação. Ao final requer a declaração de 

inexistência de débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais sofridos. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Ademais, 

as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da 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 Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Não havendo preliminares, 

passo à análise do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e 

consequente restrição, o que não fez, porquanto não trouxe aos autos 

prova de que o autor tenha contratado seus serviços. Mesmo na hipótese 

de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde 

objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de 

fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas 

operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a autora possui gravame posterior àquele objeto da 

demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no pagamento dos 

seus débitos, e considerando que não há nos autos comprovação de que 

todos os gravames estão sendo discutidos judicialmente, o quantum 

indenizatório deve ser minorado. 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. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR a 

exclusão definitiva do nome do autor do cadastro de devedores, pelo 

débito aqui discutido; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Havendo pagamento 

espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Processo: 1006528-42.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA SEBASTIANA 

DA SILVA ALMISSI em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não 

realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos 

contratou os serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a 

empresa Reclamada. Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no 

cadastro de devedores pela requerida nos valor de R$ 132,95 (cento e 

trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), em tese gerado pelo 

contrato n° 0218278041, lançado em 18/06/2015, impossibilitando que o 

autor realizasse compras no comércio local, e em contato com a requerida 

não obteve êxito em resolver a situação. Ao final requer a declaração de 

inexistência de débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais sofridos. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Ademais, 

as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da 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 Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO a preliminar de inépcia 

da inicial arguida pela requerida, porquanto a peça ajuizada preenche os 

requisitos de validade e bem identifica a pretensão da parte autora. 

REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento 

original que comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro 

restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento 

de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna com os 

princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não 

havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor tenha 

contratado seus serviços, uma vez que as telas trazidas com a 

contestação estão ilegíveis, sendo imprestáveis para a comprovação da 

suposta contratação. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o 

fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente pelos danos 

causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, 

pois que integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO 

FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO 

INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. 

CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O 

DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO 

REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, 

REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O REGISTRO 

INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DERIVADO DE 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI 

COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- DANOS MORAIS. RESPONDE 

OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS 

DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR DECORRENTES DE FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE INTEGRAM O FORTUITO INTERNO 

DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO 

A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE DESESTÍMULO E OS DEMAIS 

ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO O VALOR DE R$ 6.000,00, A 

TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE SE 

CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 5- RECURSO 

CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA CONDENAÇÃO, 

PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a autora possui gravame posterior àquele objeto da 

demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no pagamento dos 

seus débitos, e considerando que não há nos autos comprovação de que 

todos os gravames estão sendo discutidos judicialmente, o quantum 

indenizatório deve ser minorado. 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. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR a 

exclusão definitiva do nome do autor do cadastro de devedores, pelo 

débito aqui discutido; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Havendo pagamento 

espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Processo: 1006411-51.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MANOEL JOSE DA 

SILVA em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. 

Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de 

devedores pela requerida nos valores de R$ 59,59 (cinquenta e nove 

reais e cinquenta e nove centavos), em tese gerado pelo contrato n° 

845939018, lançado em 03/07/2015, e o valor de R$ 55,81 (cinquenta e 

cinco reais e oitenta e um centavos), gerado em tese sob contrato n° 

845939018, lançado em 03/07/2015, e no valor de R$ 55,13 (cinquenta e 

cinco reais e treze centavos), gerado em tese pelo contrato sob n° 

845939018 lançado em 03/07/2015, e no valor de R$ 52,42 ( Cinquenta e 

dois reais e quarenta e dois centavos), gerado pelo contrato sob n° 

845939018, lançado em 03/07/2015, impossibilitando que o autor 

realizasse compras no comércio local, e em contato com a requerida não 

obteve êxito em resolver a situação. Ao final requer a declaração de 

inexistência de débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais sofridos. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e 

consequente restrição, o que não o fez, porquanto as telas trazidas não 

são suficientes a comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de 

serviços de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO 

FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO 

INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. 

CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O 

DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO 

REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, 

REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O REGISTRO 

INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DERIVADO DE 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI 

COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- DANOS MORAIS. RESPONDE 

OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS 

DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR DECORRENTES DE FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE INTEGRAM O FORTUITO INTERNO 

DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO 

A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE DESESTÍMULO E OS DEMAIS 

ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO O VALOR DE R$ 6.000,00, A 

TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE SE 

CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 5- RECURSO 

CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA CONDENAÇÃO, 

PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito e 

DETERMINAR a exclusão definitiva do nome do autor do cadastro de 

devedores, pelo débito aqui discutido; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Havendo 

pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos 

valores. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003482-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ ZEFERINO NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003482-45.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

ajuizada LUIZ ZEFERINO NEVES em face de DISMOBRAS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTRICOS S.A, 

alegando que adquiriu da Requerida em 02.03.2016 dois celulares no valor 

de R$ 609,00 (seiscentos e nove Reais) cada e uma Lavadora Brastemp 

pelo valor de R$ 1.249,00 (mil e duzentos e quarenta e nove Reais) + 

garantia estendida no montante de R$ 209,01 (duzentos e nove Reais e 

um centavos). Os produtos foram pagos com o cartão da loja em 14 

prestações. Ocorre que após a compra, o autor foi informado que a 

lavadora estava indisponível. Assim, requereu o cancelamento da compra, 

que lhe foi negado pela Requerida. Não havendo vício que possa obstar o 
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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 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. Não há o que se falar em perda do objeto, pois, em 

que pese o autor saber qual produto estava comprando, a Requerida não 

comprovou que tenha entregado o produto ou que havia disponibilidade do 

mesmo em sua loja, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que o produto foi entregue no prazo 

convencionado, o que não o fez. A Requerida apresentou contestação 

argumentando pela inexistência de danos morais decorrente dos fatos 

narrados pelo autor, contudo, não demonstrou que tenha efetivamente 

entregado o produto ao mesmo em prazo razoável. Logo, evidente que 

houve falha na prestação do serviço, pois inexistiu segurança ao 

consumidor, que pagou pelo produto e não o recebeu no prazo avençado. 

Tal conduta, além de abusiva, caracterizou descaso com o consumidor. 

Assim, merece prosperar o pedido de danos morais formulado pela 

Reclamante. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título 

de danos morais a Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código 

Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); b) 

CONDENAR a empresa-reclamada a RESTITUIR a Reclamante, de forma 

simples, a quantia de R$ 1.458,00 (mil e quatrocentos e cinquenta e oito 

Reais), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura 

da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6.899/81) e juros de 1% ao mês desde a 

citação válida; Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007253-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SALVIO RODRIGUES LEMES (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1007253-31.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por SALVIO RODRIGUES LEMES em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que apesar de não ter 

contratado os serviços da Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 122,27 (cento e vinte 

dois Reais e vinte e sete centavos). 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 a dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3. 000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 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 o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 
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nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000683-29.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

proposta por SANDRA DOS SANTOS SILVA em desfavor de BANCO 

BRADESCARD S.A e BANCO BRADESCO S.A, alegando que teve seu 

nome inserido no cadastro restritivo de crédito em 13.10.2014 pelas 

Requeridas, tendo descoberto a referida inscrição ao tentar comprar na 

loja Mega Modas. Ressalta que tal inscrição é indevida, pois, não possui 

qualquer cartão de crédito com a Requerida; somente possui conta 

poupança no Bradesco em Cáceres e Caixa Econômica Federal. 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. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da 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 Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. A requerida suscitou incompetência dos Juizados 

Especiais, pois, são incompetentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa. Entretanto, admite-se prova 

técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No 

presente caso, é possível verificar se houve ou não contratação, 

independentemente da realização de prova pericial, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de 

interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido 

pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia às Requeridas comprovarem a legitimidade 

da cobrança e consequente restrição. As Requeridas sustentam que a 

parte autora é titular de cartão de crédito com saldo devedor. Entretanto, o 

contrato apresentado pelas Requeridas está ilegível, não sendo hábil para 

comprovar a contratação. Ademais, dos dados possíveis extrair do 

mesmo, nota-se que tal contratação ocorreu no Estado de Mato Grosso do 

Sul em 2014 e, em sua impugnação, a autora comprovou que residia na 

comarca de Cáceres neste ano. Assim, o conjunto probatório evidencia a 

possibilidade de fraude. Temos que a conduta das Reclamadas, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomaram o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome da autora fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. A autora não pode ser prejudicado pela 

má administração das Requeridas, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

ao se deparar com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA; b) DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da 

demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 
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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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 179869 Nr: 2191-95.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PERPETUO PARAVA, REINALDO 

PARAVA, MARLI DE ALMEIDA SARAIVA, JOSANE APARECIDA 

CONCEIÇÃO MENDES, HEVELYN LAURA ALMEIDA DOURADO, MAURILIO 

COSTA DA SILVA, HÉLIO CARDOSO, JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, 

ANTÔNIO CÉSAR POICHÉ DA SILVA, MARCOS AURELIO FREIRE 

FONSECA, ALEXANDRO ANDRE DA SILVA, RAFAEL SANTANA DOS 

SANTOS BATISTA, RAFAEL BEZERRA CARDOSO, GUILHERMINA 

MARTINS LOPES, LUIZ FERNANDO DIAS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, DEFENSORIA PUBLICA DA COMARCA DE CACERES - OAB:

 Vistos etc,

Considerando a ausência de intimação do denunciado Rafael Bezerra 

Cardoso, resta prejudicada a realização do presente ato processual. 

Redesigno para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 14h30min..

 Saem os presentes intimados. Expeça-se mandado de intimação para os 

demais acusados e requisitem-se as testemunhas. Determino ao Gestor 

que faça certidão circunstanciada acerca das intimações dos acusados e 

requisições das testemunhas, abrindo-se vista ao parquet e a defesa, 

para manifestação quanto a atualização dos endereços, precedentemente 

ao ato processual acima designado, evitando-se novo adiamento da 

audiência. Intimem-se os advogados constituídos. Saem intimados a 

defensoria e o advogado dos acusados Anderson Parava, Maurilio da 

Costa e Silva e Reinaldo Parava. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 138864 Nr: 8398-52.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARVALHO LUZ, DJALMA FIRMINO 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 Vistos etc,

 Compulsando os autos, verificam-se inexitosas as tentativas de intimação 

do denunciado Wagner Carvalho Cruz, ante sua não localização.

Assim, considerando que até o presente momento o denunciado não 

compareceu espontaneamente aos autos, nem ao menos informou novo 

endereço a este Juízo, mostrando assim, seu descaso e desinteresse em 

colaborar com o a instrução criminal defiro a cota ministerial de fl. 322/323, 

e DECRETO a REVELIA do denunciado Wagner Carvalho Cruz, nos termos 

do artigo 367 do CPP.

Outrossim, verifica-se a instrução processual já se encerrou, sendo que o 

Ministério apresentou memoriais finais à fl. 259/263, ratificando-os à fl. 

329.

Abra-se vista às Defesas dos acusados Wagner Carvalho Luz e Djalma 

Firmino de Jesus para apresentação dos memoriais finais, pelo prazo 

legal.

Após, voltem os autos conclusos para prolação da sentença.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172963 Nr: 8460-87.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO SÃO BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - 

OAB:19804/MT

 Vistos etc, O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de CELIO SÃO BERNARDO, qualificado nos autos, 

atribuindo-lhe a prática do delito de furto qualificado, porque no dia 12 de 

maio de 2014, por volta das 13H00min., subtraiu uma bomba d´agua e uma 

bicicleta, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculos, 

da vítima Richard Santos Souza. (...) JULGO PROCEDENTE a denúncia, 

para CONDENAR o acusado CÉLIO SÃO BERNARDO, brasileiro, 

convivente, nascido aos 24/11/1988, natural de Cuiabá/MT, filho de Eva 

São Bernardo, portador do RG nº., 2052725-0, SSP/MT, e CPF nº. 

029.281.171-30, residente na Rua Dr. Luis Carlos, nº. 209, Bairro Santa 

Isabel, Cuiabá/MT, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV, 

do Código Penal, cuja pena passo a dosar(...), razão pela qual torno a 

pena DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 

EM 13 (TREZE) DIAS-MULTA, QUE FIXO SOBRE 1/30 DO MAIOR SALÁRIO 

MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, à mingua de outras causas 

modificativas da pena. Fixo o REGIME SEMIABERTO para o início da pena, 

nos termos do Art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, por ser o acusado 

multireincidente, portador de maus antecedentes e as circunstancias do 

art. 59 do Código Penal assim permitem, devendo o mesmo iniciar o 

cumprimento da pena em regime mais gravoso. Não preenchidos os 

requisitos do artigo 44 ou do artigo 77 do Código Penal, deixo de aplicar a 

substituição da pena e o sursis. Considerando o fato de que o réu 

respondeu o processo em liberdade, dada a natureza da pena e regime 

fixado, 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. Compute-se a 

detração do tempo que o Sentenciado ficou recolhido ao cárcere. 

Condeno-o ao pagamento das custas e despesas processuais. (...). 

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 52437 Nr: 1638-63.2006.811.0006

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Ante o fato de que o reeducando aparentemente não comparece em Juízo 

desde o mês de junho, intime-se o mesmo para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, retome seus comparecimentos mensais, bem como justifique os 

motivos pelos quais deixou de comparecer em Juízo.

Decorrido o prazo, ao Ministério Público.

Oportunamente conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238329 Nr: 6853-97.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se a defesa do reeducando para que manifeste-se com relação ao 
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cálculo de pena recém confeccionado.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218853 Nr: 6243-66.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RIBEIRO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de parcelamento dos valores devidos, conforme solicitado 

pelo reeducando, no prazo de 36 meses, em parcelas iguais e sucessivas 

a vencer todo dia 10 de cada mês, com início para o dia 10/10/2018.

Cumpra-se e intime-se o reeducando.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234156 Nr: 3918-84.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 3918-84.2018.811.0006 – Cód. 234156

Vistos em correição.

Considerando que a testemunha Willian Pereira da Silva não fora 

localizada, conforme consta às fls. 149, manifeste-se o Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 176490 Nr: 139-29.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO COOPER MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 Vistos em correição.

Atualize-se o endereço do acusado de acordo com a petição de fls. 193.

Aguarde-se o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do 

encaminhamento do malote digital ao Juízo deprecado, para resposta da 

missiva expedida nos autos, devendo na data em questão o sr. gestor 

providenciar contato com a Vara Deprecada solicitando informações 

quanto ao cumprimento da precatória de fls. 195.

Não tendo a mesma sido cumprida, solicite-se o cumprimento da mesma.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 147265 Nr: 5581-78.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fls. 189.

Intime-se o reeducando para que, no prazo de 03 (três) dias cumpra com 

a determinação de fls. 185, comprovando as suas atividades laborais, sob 

pena de indeferimento do pleito de fls. 180 e v.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215659 Nr: 3499-98.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIO ROBERTO ARTIAGA GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Oficie-se ao 6º BPM conforme determinado às fls. 25 e v.

Após, junte-se aos autos eventuais certidões de comparecimento do 

reeducando, eis que o mesmo, aparentemente não comparece em Juízo 

desde o mês de maio do corrente ano.

Não havendo comparecimentos a serem juntados, desde referida data, 

intime-se o reeducando, para que, no prazo de 10 (dez) dias, retome seus 

comparecimentos mensais, bem como justifique os motivos que o levaram 

a não se apresentar mensalmente em Juízo.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, encaminhe-se o feito ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 127958 Nr: 1418-84.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988, Everaldo Filgueira Advogados 

Associados - OAB:691, GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES - OAB:9174 

B

 (...)Isso posto, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva 

em desfavor de Antônio Carlos Cardoso, pelos seus próprios 

fundamentos, bem como pelos fundamentos e elementos esboçados na 

presente decisão, que deve integrar o decreto preventivo.Tendo em vista 

a carga dos autos ao Ministério Público e após a conclusão a este 

Gabinete, intime-se via DJE o patrono do acusado, bem como a sociedade 

da advogados constituída nos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente a defesa preliminar do acusado.No mesmo prazo, deverá a 

Sociedade de Advogados constituída nos autos comprovar quais os 

causídicos que atuam pela mesma, juntando-se seus atos constitutivos ou 

procuração pública aos autos.Decorrido o prazo em questão, e não 

havendo manifestação da defesa, intime-se o acusado para constituir 

novo Patrono e para que, no mesmo prazo, apresente sua defesa prévia. 

Sendo que no decurso deste prazo, ou sem que haja a constituição de 

defensor nos autos, desde já nomeio o nobre Defensor Público atuante na 

Vara para defender os interesses do acusado.Após a apresentação de 

defesa, ciência ao Ministério Público.Cumpra-se e intimem-se.Diligências 

necessárias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181670 Nr: 3320-38.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Vistos em correição.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando Adeilton 

Martins dos Santos, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208721 Nr: 9160-92.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MATIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT

 (...)Assim, MANTENHO A DECISÃO guerreada nos autos, pelos seus 

próprios fundamentos.Visando o melhor interesse do reeducando, 

determino a psicóloga judicial que proceda acompanhamentos quinzenais 

com o mesmo, visando acompanhar seu caso de depressão, a qual 

deverá emitir laudos a cada três meses, indicando a atual situação do 

reeducando.Determino ainda, seja oficiado à SEJUDH para que proceda 

com a máxima urgência a transferência do reeducando para penitenciária 

ou cadeia com atendimento médico especializado de psiquiatria, 

gastroenterologista e cardiologista, visando o atendimento do 

reeducando.Intime-se o reeducando da presente decisão.Ciência ao 

Ministério Pública e a defesa.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211671 Nr: 661-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:17.455, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 Ex. Penal n°661-85.2017.811.0006 – Cód. 211671

Vistos em correição.

Estando o reeducando preso pelos autos de Cód. 237756 em trâmite neste 

Juízo, suspendo por ora o cumprimento da pena do mesmo até o deslinde 

do feito em que este encontra-se preso preventivamente, estando o feito 

em fase de alegações finais, consoante consulta realizada junto ao 

Sistema Apolo,

Após a soltura ou eventual sentença penal condenatória do reeducando, 

certifique a situação nos autos, e façam estes autos conclusos.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225568 Nr: 11101-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Ex. Penal n° 11101-43.2017.811.0006 – Cód. 225568

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de autorização de saída para o trabalho externo do 

recuperando Carlos Antônio Silva Araújo, formulado pela defesa técnica 

do mesmo às fls. 108/111.

O representante do Ministério Público pleiteou que fosse o recuperando 

submetido à comissão de classificação da cadeia pública local (fls. 112).

Aportou às fls. 115, parecer favorável a concessão de trabalho externo 

da comissão de classificação.

A representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pleito 

defensivo eis que o recuperando encontra-se apto para atividade 

laborativa extramuros.

Vieram os autos conclusos.

Eis o relatório.

Decido.

Observo que o recuperando Carlos Antônio Silva Araújo postula pela 

autorização deste Juízo para que o mesmo preste serviços externos, 

tendo aportado aos autos parecer favorável da comissão de 

classificação.

O Ministério Público postulou pelo deferimento dos trabalhos externos a 

ser realizado pelo recuperando, indicando que referida possibilidade 

traduz em importante ferramenta de ressocialização dos reeducandos.

Entendo que de fato assiste razão ao parquet, eis que, o exercício de 

trabalho remunerado pelo preso, faz-se de extrema importância para a 

finalidade de reinseri-lo na sociedade futuramente. Outrossim, observa-se 

que o artigo 41, inciso I, da Lei 7.201/84, constitui como direito do preso a 

atribuição de trabalho e sua remuneração.

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de autorização para exercício de trabalho 

externo remunerado ao recuperando Carlos Antônio Silva Araújo, com 

fulcro no artigo 41, inciso II, da Lei 7.210/84, visto que o mesmo se 

submeterá ao exercício de atividade lícita e remunerada, sem prejuízo à 

execução criminal.

 Oficie-se ao Diretor do estabelecimento prisional para que o mesmo 

enquadre o recuperando, ou ainda proceda aos atos necessários para 

que o mesmo possa exercer atividade laborativa.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se e notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Demais diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000977-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO (ADVOGADO(A))

EUGENIO ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. Processo: 1000977-50.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

EUGENIO ROSSI REQUERIDO: SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000882-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (EXEQUENTE)

EDERSON SANTOS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Intimo o patrono do Autor, para que fique ciente 

do ofício (ID 14739609), e, querendo, manifeste-se no prazo de 5 dias. 

Dados do processo: Processo: 1000882-54.2017.8.11.0005; Valor causa: 

R$ 199.483,48; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). EXEQUENTE: MICROQUIMICA INDUSTRIAS 

QUIMICAS LTDA EXECUTADO: FABIANA KROHLING DE SOUZA, 

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001673-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO ALVES SAMPAIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

manifestar-se quanto a certidão do oficial de justiça (ID 14407376). Dados 

do processo: Processo: 1001673-23.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

36.671,68; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). 
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REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: NILO ALVES SAMPAIO 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000514-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIDAL RIBEIRO PONCANO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMANTE S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. Processo: 1000514-45.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

18.315,57; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261). Parte Autora:: BANCO BRADESCO S.A Parte Ré: DIAMANTE S/A 

ADMINISTRADORA DE CARTOES

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARBOSA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000123-56.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MARIA BARBOSA BARROS Vistos etc. Postergo a análise do 

pedido de fls. 70/71, uma vez que foi juntado ofício da Delegacia de Polícia 

informando que o veículo encontra-se apreendido, às fls. 66. Desta forma, 

vislumbra-se a necessidade de informações a respeito da existência de 

Inquérito Policial ou Ação Criminal. Oficie-se a Delegacia de Polícia para 

informar sobre a existência de Inquérito Policial ou Ação Criminal contra a 

parte requerida. Com a resposta, voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 29 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000127-64.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA DAS DORES DA SILVA CANELA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

manifestar-se quanto a certidão negativa do oficial de justiça (ID 

14624936). Dados do processo: Processo: 1000127-64.2016.8.11.0005; 

Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Parte Autora: MARIA DAS DORES DA SILVA CANELA 

Parte Ré: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001608-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME (REQUERENTE)

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes 

para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON FONTES DA SILVA (EXECUTADO)

J. FONTES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON DALL AGNOL RIBEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

manifestar-se quanto a correspondência devolvida (ID 15021011). 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000998-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CESAR BENTO (AUTOR(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDIR DE SOUZA MANRIQUE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000998-26.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): GILSON CESAR BENTO RÉU: IVANDIR DE SOUZA MANRIQUE 

Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A despeito do 

pedido liminar efetuado pela parte requerente, este juízo se reserva para 

apreciar o pedido após a resposta do demandado. Neste sentido, valiosa 

se mostra a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado, in ‘Tutela 

Antecipada’, ao afirmar, ‘in verbis’: “Verificando o juiz que, apesar de 

escorado no ‘fundado receio de dano’ ou no ‘justificado receio de 

ineficácia do provimento final’, o direito deduzido pelo autor não corre risco 

de perecimento imediato apenas pela ocorrência da citação do réu, nada 

impede que o órgão de jurisdição afirme tal circunstância, ao despachar a 

inicial, e declare que vai apreciar o requerimento de tutela antecipada após 

a contestação.” A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO- 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE APÓS FORMADA A RELAÇÃO 

PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - POSSIBILIDADE. 

Pode o juiz deixar para analisar o pedido de antecipação de TUTELA após 

oportunizar à parte ré o contraditório e a ampla defesa desde que não se 

mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 

14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 

04/12/2007). Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 17 

de outubro de 2018, às 15:30 horas. Intimem-se as partes litigantes por 

meio de seus procuradores para comparecerem em audiência. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do artigo 334 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a composição 

entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 
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expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às Providências. Diamantino, 29 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001034-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO COSTICH JORGE (REQUERENTE)

RAFAEL MANSUR DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA DE SOUSA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001034-68.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: YAGO COSTICH JORGE REQUERIDO: IZABELA DE SOUSA 

CARVALHO Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

A despeito do pedido liminar efetuado pela parte requerente, este juízo se 

reserva para apreciar o pedido após a resposta do demandado. Neste 

sentido, valiosa se mostra a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado, in 

‘Tutela Antecipada’, ao afirmar, ‘in verbis’: “Verificando o juiz que, apesar 

de escorado no ‘fundado receio de dano’ ou no ‘justificado receio de 

ineficácia do provimento final’, o direito deduzido pelo autor não corre risco 

de perecimento imediato apenas pela ocorrência da citação do réu, nada 

impede que o órgão de jurisdição afirme tal circunstância, ao despachar a 

inicial, e declare que vai apreciar o requerimento de tutela antecipada após 

a contestação.” A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO- 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE APÓS FORMADA A RELAÇÃO 

PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - POSSIBILIDADE. 

Pode o juiz deixar para analisar o pedido de antecipação de TUTELA após 

oportunizar à parte ré o contraditório e a ampla defesa desde que não se 

mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 

14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 

04/12/2007). Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 17 

de outubro de 2018, às 16:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por 

meio de seus procuradores para comparecerem em audiência. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do artigo 334 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a composição 

entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às Providências. Diamantino, 29 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106347 Nr: 947-03.2016.811.0005

 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: Maria Elizabeth Garcia de Castro Leme, Louis Dreyfus 

Commodities Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louis Dreyfus Commodities Brasil, Maria 

Elizabeth Garcia de Castro Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Daniel de Araujo Martins - OAB:OAB/SP 

249.282, Daniel Schmidt Pitta - OAB:OAB/SP 213.521, Renato Franco 

de Campos - OAB:OAB/SP 209.784

 Intimo o patrono da parte requerida/reconvinte, para recolher junto a este 

Juizo as taxas Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a 

Comarca de CUIABÁ, com a finalidade de INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA: 

EVERTO CARLETO, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89107 Nr: 1451-14.2013.811.0005

 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: Sergio de Souza Machado - EPP, Sergio de Souza 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Villagio Industria e Comércio Ltda, Cleomar 

Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Ante a não intimação da testemunha, REDESIGNO a audiência para o dia 

05 de dezembro de 2018, às 16:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125158 Nr: 889-29.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Zanella Gnoato ME, Eli de Souza Paião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim de Jesus Campos 

de Faria - OAB:7.201/MS

 Vistos etc.

Ante a não intimação da testemunha, REDESIGNO a audiência para o dia 

05 de dezembro de 2018, às 15:00 horas.

Informe o Juízo Deprecado com a máxima URGÊNCIA.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38011 Nr: 2865-23.2008.811.0005

 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: Marco Andre Campos Podolan, Helton Podolan, Marcos 

Aparecido Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aparecido Rodrigues, Marco Andre 

Campos Podolan, Helton Podolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jôni de Arruda Pinto - 

OAB:3.600/MT, Marcelle Ramires Pinto - OAB:9944, Marcelle 

Ramires Pinto Coelho - OAB:9944, Marcos Aparecido Rodrigues - 

OAB:4591-B/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Ruth 

Sousa Dourado - OAB:7.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelle Ramires Pinto - 

OAB:9944, Marcelle Ramires Pinto Coelho - OAB:9944, Marcos 

Aparecido Rodrigues - OAB:4591-B/MT, Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT, Ruth Sousa Dourado - OAB:7.141

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 344/351, a parte autora/reconvinda, requer a 

intimação de sua testemunha via Oficial de Justiça, visto restar frustrada a 

tentativa de sua intimação para comparecer na audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 29/08/2018. Informa, ainda, o seu 

procurador que está impossibilitado de realizar a audiência, em virtude de 

estar em viagem no exterior.

Com efeito, o inciso I, do § 4º, do art. 455, do CPC/2015, estabelece a 

intimação da testemunha via oficial, quando frustrada a tentativa via 

correio, ‘in verbis’:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 205 de 768



por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. (...)

§ 4o A intimação será feita pela via judicial quando:

I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo;(...).”

No caso, a parte autora/reconvinda, tentou intimar a testemunha, contudo, 

a correspondência foi devolvida com a anotação “número inexistente”. E, 

neste caso cabe a providência da intimação da testemunha, via Oficial de 

Justiça.

Por outro lado, tem-se que o único advogado constituído pelo 

autor/reconvindo é o Dr. Pérsio Oliveira Landim, e que está em viagem; 

assim o deferimento da redesignação da audiência é medida que se impõe.

Ante o exposto, redesigno a audiência para o dia 28 de novembro de 

2018, às 16:00 horas.

Intime-se a testemunha Sr. Elio Cesar Baptistoni, via Oficial de Justiça, nos 

termos do inciso I, do § 4º, do art. 455, do CPC/2015.

Expeça-se Carta Precatória para a oitiva das demais testemunhas.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28694 Nr: 173-22.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Alexandre Sontag, Erico Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A/MT, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT, Vinícius 

Pereira Muller - OAB:18308/MT, Zilaudio Luiz Pereira - 

OAB:4.427/MT

 Intimo Vossa Senhoria na qualidade de parte exequente para 

complementar diligência, conforme certidão de fls. 326 e verso no valor de 

R$ 890,00 (oitocentos e noventareais), a ser emitida junto ao site 

www.tjmt.jus br. (em serviços - > Serviços > Diligências), no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83779 Nr: 2833-13.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Desbessel, Espolio de Solano Quintino 

Desbessel, Espolio Hertha Ilsa Hubner Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521, Dariel Elias de Souza - OAB:OAB/11.945-B, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690, João Batista Araujo 

Barbosa - OAB:9847/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, 

Romeu de Aquino Nunes. - OAB:3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - 

OAB:14594/MT, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Sidnei Guedes 

Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Ante a quitação da dívida, com sentença transitada em julgado, 

proceda-se com o desbloqueio dos valores bloqueados em conta da parte 

devedora, via Bacenjud.

Após as formalidades legais arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94183 Nr: 1945-39.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benjamin Pereira de Barros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Intime-se o Banco do Brasil S/A, para informar correto o número do CNPJ, 

visto que o informado à fl. 274 é inválido para expedição do Alvará Judicial

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99985 Nr: 1462-72.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoserve Serviços de Peças Ltda-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerino Gerhardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 Vistos etc.

Faculto novamente a Srª Adriane Izabel Gerhardt para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar nos autos o Termo de Inventariante.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103283 Nr: 3107-35.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerino Gerhardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodoserve Serviços de Peças Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147

 Vistos etc.

Faculto novamente a Srª Adriane Izabel Gerhardt para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar nos autos o Termo de Inventariante.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5924 Nr: 140-18.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Resino, Antônio Resino Neto, Eder Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:MT/5208, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:17889/O

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33931 Nr: 2179-65.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hiroschi Mochizuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para dar andamento no feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28602 Nr: 111-79.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hiroschi Mochizuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Pendente de análise a impugnação ao laudo de avaliação.

A parte exequente concordou com o laudo e aparte devedor apresentou 

impugnação.

Pois bem. Da análise do laudo de avaliação juntado às fls. 141/142, o 

Oficial de Justiça, especifica a quantidade de cômodos na residência 

avaliada, entretanto, os documentos juntados às fls. 153/161, mormente 

quanto as características da construção, assinalada a existência de mais 

cômodos no imóvel, bem como a discrepância da avaliação. Assim, deverá 

o Oficial de Justiça manifestar-se acerca das divergências.

Ante o exposto, intime-se o Oficial de Justiça para manifestar-se acerca 

das divergências. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberações e procedimentos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43596 Nr: 260-36.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio Desbessel, Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 308/309.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101326 Nr: 2156-41.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza, Alexsandro 

Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

O pedido de fl. 348, já foi deferido.

Sem prejuízo do exposto, manifeste-se o credor se quer adjudicar ou 

alienar o(s) bem(ns) penhorado(s).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92202 Nr: 698-23.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda ME, Nilton Rogerio Muriana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Do petitório de fl. 76, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias 

para a citação da parte demandada.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88383 Nr: 685-58.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douracap Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnildo Gerhardt Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado pela 

DOURACAP LTDA em desfavor de ARNILDO GERHARDT NETO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 136/140, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 136/140), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2487 Nr: 143-02.1997.811.0005

 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 Pedro Golim, Milton Golin, 

Agropecuária Fogo de Chão Ltda, Antonio Linhares Golim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

De início, intime-se a parte credora para juntar nos autos, o extrato da 

matrícula do imóvel que pretende ser penhorado, devidamente atualizada.

Proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado pelo credor 

e, após, lavre-se o respectivo auto e intime-se o(s) executado(s) dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, DESIGNE-SE hasta pública, com as 

comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013, tomando as diligências 

necessárias que lhes incumbirem.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 
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fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em 

seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização 

da HASTA PÚBLICA.

 Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40319 Nr: 1183-96.2009.811.0005

 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: Rodrigo Schwab Mattozo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Consoante certidão de fl. 236, o perito já entregou o laudo pericial, bem 

como já levantou os valores decorrentes dos honorários periciais, assim 

sendo, desnecessária sua intimação para a entrega do laudo, conforme 

determinado às fl. 233 e fl. 238.

Verifico, também, que o feito foi sentenciado, bem como transitou em 

julgado.

Ante o exposto, após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88554 Nr: 875-21.2013.811.0005

 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 Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebeca Priscila Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81208 Nr: 129-27.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gimenez Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2272 Nr: 329-93.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulo Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94 Nr: 489-26.1992.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Petri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naozo Naguti, Mashiba Naguti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Bonissoni - 

OAB:37434/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Paulo Luzzi - 

OAB:7.852, Jamil Josepetti - OAB:PR-2210

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86533 Nr: 2141-77.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Alves Caldeira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nodier Ribeiro da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Manrique - 

OAB:11.274, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

O postulado de fls. 368 noticia o falecimento da parte autora.

Com efeito, o art. 110 do CPC de 2015, dispõe que: “Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”, o que implica 

na suspensão do processo. Por outro lado, dispõe o art. 75, inciso VII, de 

mesmo diploma processual, que o inventariante representará o espólio em 

juízo, ativa e passivamente.

Sobre o instituto da sucessão processual registra-se que, enquanto não 

partilhados os bens, a parte será o próprio espólio que, como visto, será 

representado pelo inventariante, sendo que, uma vez realizada a partilha 

ou inexistente bens, os herdeiros sucede a parte falecida.

No entanto, para dar fim ao cumprimento do art. 110 do CPC de 2015, 

necessário se faz a habilitação dos sucessores processuais, na forma 

dos artigos 687 a 692 de mesmo “codex”, pelo que a habilitação pode 

ocorrer no próprio processo, de conformidade com o art. 689.
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Ante o exposto, DETERMINO as seguintes providências:

 a) intime-se o advogado para que informe aos autos, em (30) trinta dias, 

se há abertura de inventário com a consequente nomeação de 

inventariante, como também junte ao feito a Certidão de Óbito e Certidão de 

Casamento, se casado, para verificação do previsto no art. 1829 do 

CC/02;

 Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41551 Nr: 2229-23.2009.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinda Maranha, Sérgio da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Karina Cordeiro Marcondes Gonzaga - OAB:10047, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Tercio Bende Rodrigues - 

OAB:9460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Berilo dos Santos - 

OAB:3184

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91014 Nr: 3219-72.2013.811.0005

 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: Eliane de Almeida e Silva Nachibal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 

12.529

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85738 Nr: 1224-58.2012.811.0005

 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: Maria Sonia da Silva Baldez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Alixeivihc Talayv, Edilson José 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla de Araujo Balduino 

Medeiros - OAB:9.519/MT, Marcellle Thomazini Oliveira Portugal - 

OAB:10.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz José Ferreira - 

OAB:8212, Zoé Oliveira da Conceição - OAB:9366

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94040 Nr: 1869-15.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo, Elizio 

Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Martins Silva de Souza, Withener 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias, efetue a retirada do edital de 

intimação, adontando as providências necessárias a publicação do 

mesmo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44114 Nr: 778-26.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Castrillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wadson Ribeiro Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Antunes Mosso - 

OAB:54.415/RJ

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de fls. 143/146.Após as 

formalidades legais, arquivem-se os autos.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências...................................................................................................

..................................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86395 Nr: 1985-89.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Linck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Fachinetto Padoin - 

OAB:78109/RS, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT, 

Lizelia Tissiani Ramos - OAB:37088/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por PAULO 

HENRIQUE LINCK em desfavor da C. VALE - COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 809/811, as partes C. Vale - Cooperativa 

Agroindustrial e Paulo Henrique Linck, informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 809/811 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1496 Nr: 185-27.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Konrad Stuz, Paulo Henrique Linck
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilcar Cordeiro Teixeira - 

OAB:8970/PR, Fabiana Fachinetto Padoin - OAB:78109/RS, Lizelia 

Tissiani Ramos - OAB:37088/RS

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por C. VALE 

- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face de PAULO HENRIQUE LINCK 

e KONRAD STUZ, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 430/431, as partes C. Vale - Cooperativa 

Agroindustrial e Paulo Henrique Linck, informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes C. Vale - 

Cooperativa Agroindustrial e Paulo Henrique Linck, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 430/431 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil, em relação ao devedor Sr.Paulo Henrique Linck.

 Proceda-se com a exclusão do nome do devedor Sr.Paulo Henrique Linck, 

após o trânsito em julgado da sentença.

Expeça-se Alvará Judicial conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90023 Nr: 2353-64.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Aparecido de Almeida, A.Tanssini Advogados 

Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial em favor do exequente conforme já 

determinado nos autos, visto preclusas as vias ordinárias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85759 Nr: 1250-56.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria Siqueira May, Patricia Siqueira May, 

Andreia Siqueira May

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Rondon da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.Com 

efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada pela sua advogada (fl. 181).Comunique-se a parte credora, via 

postal, acerca da expedição de alvará de liberação da quantia depositada 

em Juízo na conta informada por sua advogada.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.: 41118 Nr: 1991-04.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu Franciscato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:10990

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial em favor do exequente conforme já 

determinado nos autos, visto preclusas as vias ordinárias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26375 Nr: 722-66.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl, Mirian Cristina Rahman Muhl

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lidio Alves dos Santos 

- OAB:20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/MT 

20732/A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial em favor do exequente conforme já 

determinado nos autos, visto preclusas as vias ordinárias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11356 Nr: 1343-39.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rocha Marcondes, Francisco Carlos 

Ribas Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Felipe 

Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório e documentos de fls. 

342/347. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100906 Nr: 1875-85.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos Ribas Marcondes, Celito Liliano 

Bernardi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258
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 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial em favor do exequente conforme já 

determinado nos autos, visto preclusas as vias ordinárias.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte autora acerca de eventual 

débito remanescente, sob pena de satisfação do débito exequendo e 

extinção do feito. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4013 Nr: 299-87.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Bezerra Pache - 

OAB:2.280/MT, Nilo Alves Bezerra - OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial em favor do exequente conforme já 

determinado nos autos, visto preclusas as vias ordinárias.

Sem prejuízo do exposto, intime-se o Banco do Brasil S/A para informar 

nos autos se foram levantados em seu favor, o valor de R$ 4.600,00, que 

foi penhorado (fl. 438), erroneamente no ano de 2012, conforme 

determinação contida na decisão de fl. 444.

A contadoria para atualização do valor devido remanescente.

Aportando os cálculos, intime-se o banco para efetuar o pagamento do 

valor remanescente devido.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 594 Nr: 397-43.1995.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 405.

Determino a liberação do valor depositado espontaneamente pela parte 

demandada em favor da parte autora.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor da parte autora, observando os dados 

bancários constantes nos autos (fl. 407).

Após, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, sob pena 

de se considerar quitada a dívida e consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89093 Nr: 1438-15.2013.811.0005

 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): Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Intime-se o perito para se manifestar acerca da petição de fls.152/152-V, 

no prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89926 Nr: 2262-71.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9975-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS, 

somente, para determinar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

e a inversão do ônus da prova.CONDENO a parte embargante ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 

único, do art. 86 do NCPC.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.Desta decisão 

deverão ser intimadas as partes, via patronos. P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97307 Nr: 255-38.2015.811.0005

 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: Ione Manrique Muriana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Securizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Claudinei Espinola - 

OAB:13898, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estefânia Gonçalves 

Barbosa Colmanetti - OAB:OAB/DF 13.158

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Declaração de 

Inexistência de Relação Jurídica C/C Reparação por Danos Morais e 

Liminar para Exclusão em Nome do Banco de Dados SPC e SERASA 

ajuizada por IONE MANRIQUE MURIANA em face de ATIVOS S/A 

SECURIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 139, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 139 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do advogado da parte autora, observando os 

dados bancários constantes nos autos (fl. 141).

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001275-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANE TEIXEIRA DARIO (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NARA REJANE CORREA BORTOLO (EXECUTADO)

ANTONIO RENE BORTOLO (EXECUTADO)
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CLAUDIO BORTOLO (EXECUTADO)

GRAZIELA ANDRIETTE BORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001275-76.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA 

EXECUTADO: CLAUDIO BORTOLO, GRAZIELA ANDRIETTE BORIM, 

ANTONIO RENE BORTOLO, NARA REJANE CORREA BORTOLO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por 

AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA em face de CLAUDIO 

BORTOLO, GRASIELA ANDRIETTE BORIM, ANTONIO RENE BORTOLO e 

NARA REJANE CORREA BORTOLO, todos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de fls. 99/103 as partes realizaram acordo, pugnando 

pela homologação. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 99/103), todavia, nos termos do art. 313, do 

NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado 

entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão do 

mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Custas e honorários conforme 

pactuados. Homologo a desistência da interposição de recursos. 

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 25 de 

agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

J. V. D. A. S. (AUTOR(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

MICHEL KAPPES (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000292-77.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, JOAO VITOR DE ARAUJO 

SILVA RÉU: MARTELLI TRANSPORTES LTDA., MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais por Ato Ilícito ajuizada por EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA e 

JOÃO VITOR DE ARAÚJO SILVA representado por sua genitora ANA 

LÚCIA RODRIGUES DE ARAÚJO em face de MARTELLI TRANSPORTES 

LTDA, todos devidamente qualificados. Aduzem os autores que o acidente 

que vitimou Marcelo Sebastião Ferreira da Silva, ocorreu no dia 

26/07/2016, quando o mesmo exercendo seu trabalho diário, conduzindo 

um veículo Volvo FH 440, placa IRI-6956, na Rodovia BR – 364, km 471, foi 

vítima de uma colisão causada por Delber Maires de Souza Barbosa, 

funcionário de Martelli Transportes Ltda. Alegam que o funcionário de 

Martelli Transportes Ltda conduzia o veículo Volvo/FH 440, placa 

NPO-3589 e que não conseguiu frear, e visando evitar atingir um terceiro 

veículo que vinha a sua frente em baixa velocidade, invadiu a pista 

contrária, dando causa a colisão frontal com aquele conduzido pelo 

senhor Marcelo, fato que levou o mesmo a óbito. Afirmam que a 

responsabilidade pelo acidente se deu em razão de o condutor do veículo 

da parte requerida ter realizado manobra perigosa, sob o argumento que 

trafegava em velocidade acima da qual poderia manter o controle de seu 

veículo, invadindo a pista contrária e não havendo tempo hábil da vítima 

Marcelo tomar qualquer atitude para evitá-lo. Asseveram que a primeira 

requerente perdeu seu companheiro, de quem dependia economicamente, 

bem como o menor João Vitor perdeu seu pai, o qual era necessário a 

formação e desenvolvimento pessoal do mesmo. Requereram, 

liminarmente, que fosse determinado o pagamento de pensão civil de 

natureza provisional mensalmente, no patamar de 2/3 dos rendimentos da 

vítima, na proporção de 50% para cada. No mérito, pugnaram pela 

condenação ao pagamento pelos danos morais em favor da primeira e 

segundo requerente no importe de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis 

mil) para cada um, bem como a condenação por danos materiais no 

montante de R$ 2/3 da remuneração mensal percebida pela vítima, em 

caráter de pensionamento civil, incluindo as parcelas de 13º salário e 

adicional de férias, desde a data do fato, a ser dividido pelos requerentes. 

Requereram, ainda, em favor da primeira requerente pensionamento nos 

patamares informado acima, convertendo em salários mínimos vigentes a 

época, correspondente a 67,4% do salário mínimo, com termo final na data 

em que a vítima completaria 75,2 anos de idade, e em favor do segundo 

requerente o mesmo percentual, com termo final até que o mesmo 

complete 25 anos de idade. Juntaram documentos, às fls. 35/98. Foi 

postergada a análise da liminar após a resposta do requerido e designada 

audiência de conciliação, às fls. 103/105. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, às fls. 131/132. A parte requerida apresentou 

contestação, requerendo a denunciação a lide de Mapfre Seguros Gerais 

S/A, às fls. 151/184. Os autores apresentaram impugnação, às fls. 

190/205. Foi deferida a citação da litisdenunciada, às fls. 210. A 

denunciada a lide, Mapfre Seguros Gerais S/A apresentou contestação, 

às fls. 242/270, juntando documentos, às fls. 271/346. Às fls. 350/356, a 

parte requerente apresentou impugnação a contestação de Mapfre 

Seguros Gerais S/A. Foi deferida a liminar para que a requerida Martelli 

Transportes Ltda prestasse pensionamento mensal aos requerentes, no 

importe de 2/3 dos rendimentos da vítima, na proporção de 50% para cada 

um dos autores, às fls. 362/365. Foram realizados depósitos, às fls. 369, 

379, 427, 453,480, 490, 720 e 724. Às fls. 414/415, foi expedida carta 

precatória para a Comarca de Jaciara para oitiva de testemunhas. Foi 

realizada audiência de instrução, sendo ouvida 1 testemunha, às fls. 

474/476. A parte requerida desistiu da oitiva das testemunhas arroladas 

por carta precatória, às fls. 710. Os autos vieram-me conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Às fls. 210, foi deferido o pedido 

de denunciação a lide e determinada a citação da Seguradora para 

apresentação de contestação. Tratando-se de decorrente ato ilícito 

praticado por empresa de transporte, a análise da questão dar-se-á sob a 

ótica da responsabilidade objetiva. Nesse sentido, segue entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – 

INDENIZAÇÃO – AGRAVO RETIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORRÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE SEGURADORA E SEGURADO – 

PRELIMIANR REJEITADA – MÉRITO – DANO MORAL - ACIDENTE – ÔNIBUS 

DA RÉ – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – COLISÃO FRONTAL COM 

CAMINHÃO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS ESTACIONADOS 

IRREGULARMENTE – ESTADO DE NECESSIDADE QUE NÃO AFASTA O 

DEVER DE RESSARCIR OS DANOS CAUSADOS AOS AUTORES – MORTE 

DE GENITOR/ESPOSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

TRASPORTADORA – DIREITO DA RÉ DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA 

TERCEIROS – CONDENAÇÃO NOS LIMITES DA APÓLICE – DANO MORAL – 

VALOR REDUZIDO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

– (...). 4- “Na esteira da jurisprudência firmada nesta Corte, a 

responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é 

contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, 

parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por 

fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e 

exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a 

atividade de transporte.”(...). (Ap 145485/2015, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 03/10/2016). APELAÇÕES 

CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL- CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE TRANSPORTE – LESÃO EM 

PASSAGEIRO– CULPA DE TERCEIRO NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE- 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA – 

DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E ESTÉTICO CARACTERIZADO – 

SEGURADORA - OBRIGAÇÃO PELO RESSARCIMENTO DE DANOS 
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MORAIS AFASTADA - CONTRATO DE SEGURO – APÓLICE COM 

COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS E CLÁUSULA QUE EXCLUI OS 

DANOS MORAIS – SEGURADORA RESPONSÁVEL PELA INDENIZAÇÃO 

NOS LIMITES DO CONTRATO – (...) – A responsabilidade do transportador 

é objetiva, e, sendo o transporte um contrato de adesão, basta que a 

vítima prove somente dois requisitos para que haja a configuração do 

inadimplemento contratual: fato do transporte e o dano. “A 

responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o 

passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação 

regressiva (súmula 187, STF).”. A responsabilidade pela cobertura 

securitária transforma sim a companhia de seguros em corresponsável 

pela indenização, portanto, a responsabilidade é solidária, só que limitada 

ao valor definido na apólice. (...)”. (Ap 2271/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). Ademais, vejamos 

o entendimento do Jurista Rui Stoco: “Como os serviços de transporte 

aéreo, ferroviário, aquaviário, rodoviário, marítimo, fluvial e lacustre são 

privativos a União (CF/88, art. 21, XII), mas podem ser delegados a 

iniciativa privada, e considerando que o artigo 37, § 6°, dessa mesma 

carta estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderam pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, 

ressalta evidente que as responsabilidades dessas pessoas jurídicas, na 

exploração dessa atividade que interessa ao Estado, será objetiva, 

prevalecendo esse entendimento, posto que as disposições contrárias 

contidas na legislação específicas não foram por ela recepcionadas.” 

(STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7. ed. rev. atual. e ampl. 

São Paulo: RT, 2007, p.295). Assim, para que seja cabível o ressarcimento 

indenizatório, basta que os autores provem: o fato, o dano ocorrido e o 

nexo de causalidade. Cabem as rés, por conseguinte, a comprovação da 

ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam: 

culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. O fato e o dano 

encontram-se devidamente provados, eis que os autores trouxeram aos 

autos documentos que comprovam que a colisão na data de 26/07/2016 

levou ao falecimento de Marcelo Sebastião Ferreira da Silva, esposo da 

primeira requerente e genitor do segundo requerente, por meio do boletim 

de acidente de trânsito de fls. 51/66, da perícia oficial, contendo laudo de 

necropsia de fls. 74/85, e da certidão de óbito de fls. 39. O nexo de 

causalidade restou devidamente comprovado, porquanto os autores 

trouxeram aos autos provas que os danos morais e materiais sofridos 

foram ocasionados em razão do acidente ocorrido, quando o funcionário 

de Martelli Transportes Ltda, que conduzia o veículo Volvo/FH 440, placa 

NPO-3589 em manobra perigosa, invadiu a pista contrária, dando causa a 

colisão frontal com o veículo conduzido pelo senhor Marcelo, fato que 

levou o mesmo a óbito. A parte requerida, em sua contestação, não foge 

de sua responsabilidade, alegando que não pretende discutir sobre a 

culpa do sinistro, somente no tocante aos valores pretendidos, bem como 

a segunda requerida nada alegou sobre a culpa do referido acidente, 

limitando-se a questionar somente os valores das coberturas contratadas. 

Em audiência de instrução, foi ouvida a testemunha Josélia Pereira da 

Silva, a qual pouco contribuiu para o deslinde dos fatos, somente 

informando que tinha conhecimento do vínculo entre a primeira requerente 

e o falecido Marcelo. Desta forma, importante ressaltar que as rés 

somente se veriam livres de responsabilização em casos de culpa 

exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não foi 

comprovado nos autos. Assim, provado o fato, o dano ocorrido e o nexo 

de causalidade, bem como, verificado a ausência das excludentes de 

responsabilidade, a indenização aos autores é medida que se impõe. Dos 

Danos Materiais Primeiramente, ressalta-se que danos materiais são 

aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas e 

jurídicas, podendo os mesmos serem subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) e lucros cessantes (o que 

deixou de se lucrar). A primeira requerente afirma que dependia 

economicamente do falecido, bem como o segundo requerente, afirma que 

na qualidade de menor impúbere, sua dependência é presumida. Narra que 

Marcelo Sebastião Ferreira da Silva sustentava os dependentes, pois 

laborava na função de Motorista, percebendo mensalmente o montante de 

R$ 1796,32 (mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) 

e, após os fatos, a requerente passou a depender economicamente de 

sua irmã. Diante disso, requer a condenação das requeridas no valor de 

R$ 1.186,21 rateados equitativamente entre ambos, até a data em que a 

vítima completaria 75,2 anos em favor da cônjuge e da data em que o 

menor completar 25 anos de idade. Pois bem. Destaca-se que o acidente 

ocorreu na data de 26/07/2016, sendo protocolada a exordial em 

08/03/2017. Vislumbra-se que a contratação da parte requerida com 

carteira assinada foi em 18/07/2016, com data da saída em 26/07/2016, ou 

seja, na data do acidente, às fls. 89. Portanto, restou demonstrado que o 

falecido trabalhava como motorista na data do acidente. Assim, 

comprovada a renda mensal do falecido, verifica-se a possibilidade de 

pensionamento dos autores em 2/3 do salário, conforme requerido pelas 

autoras. Vejamos o que a jurisprudência dispõe nesse sentido: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE 

VEÍCULO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO 

AFASTADA - PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO E CONDUTOR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA RECONHECIDA - CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO VISUALIZADO - FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DOCUMENTAL DA ALEGADA VENDA DE VEÍCULO - INAPLICABILIDADE 

DA REGRA DO ART. 401 DO CPC (PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL) - MÉRITO - EXISTÊNCIA DO FATO E CULPABILIDADE DO 

CONDUTOR RECONHECIDA POR SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM 

JULGADO - QUESTÕES QUE NÃO MAIS COMPORTAM INDAGAÇÕES NA 

ESFERA CÍVEL - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS AUTORES (ESPOSA E 

FILHOS) PARA COM A VÍTIMA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA 

- DESCUMPRIMENTO PELOS REQUERIDOS DA REGRA DO ART. 333, II, DO 

CPC - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 2/3 DOS RENDIMENTOS 

PERCEBIDOS PELA VÍTIMA À ÉPOCA DE SUA MORTE PARA A FIXAÇÃO 

DO PENSIONAMENTO MENSAL - UTILIZAÇÃO DO REFERIDO PERCENTUAL 

EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - IDADE 

LIMITE DOS FILHOS E DA VIÚVA PARA RECEBIMENTO DO 

PENSIONAMENTO MENSAL - AOS FILHOS ATÉ QUE COMPLETEM 25 

ANOS DE IDADE OU ATÉ DATA EM QUE CONSTITUEM SUA PRÓPRIA 

FAMÍLIA, O QUE OCORRER PRIMEIRO - PARA A VIÚVA, ATÉ O DIA EM 

QUE A VÍTIMA COMPLETASSE 71 ANOS DE IDADE - DANOS MORAIS 

COMPROVADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL 

REDUZIDO - NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DEDUÇÃO DO VALOR 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO 

RECEBIMENTO DO SOBREDITO SEGURO - DATA DE INÍCIO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA - A PARTIR DA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA (STJ - 

SÚMULA Nº 362) - SUBSTITUIÇÃO DA TAXA SELIC PELO INPC COMO 

ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ AFASTADA - MANTENÇA DA CONDENAÇÃO DOS ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA E DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. (...).Em consonância com a orientação jurisprudencial, "o 

pensionamento mensal, a título de indenização por danos materiais 

àqueles aos quais o falecido provia alimentos, será fixado sobre o 

percentual de 2/3 dos vencimentos percebidos pela vítima, à época de sua 

morte, ante a presunção de que 1/3 de seus rendimentos seria utilizado 

com gastos pessoais, não sendo revertido, portanto, para o proveito 

familiar" (TJ/MG - Acórdão nº 1.0074.04.019153-3/003). O pensionamento 

mensal aos filhos é devido até o limite de 25 anos de idade ou até a data 

que constituírem família, conforme é a atual orientação do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ-REsp 1133033/RJ, j. em 07/08/2012) A idade limite 

para o pensionamento com relação à viúva será até o dia em que a vitima 

completasse 71 anos de idade, conforme é a orientação jurisprudencial 

desta e. Sexta Câmara Cível (TJ/MT - Sexta Câmara Cível - Ap. nº 

19004/2010, j. em 18.8.2010). Sendo o caso de responsabilidade civil, 

demonstrada a conduta culposa bem como o nexo causal entre o evento e 

os danos experimentados pela parte, surge, para o agente causador, a 

obrigação de indenizá-los” (Ap 152033/2012, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/07/2013, Publicado no DJE 10/07/2013). Logo, a pensão é devida no 

percentual de 2/3 dos proventos do falecido até a data em que a vítima 

completaria 71 anos de idade (Conforme Jurisprudência do TJ/MT acima 

mencionada) em favor da primeira requerente, rateados equitativamente 

com o menor até que ele complete 25 anos de idade. Dos Danos Morais Na 

hipótese, são devidos danos morais, já que esses se caracterizam em 

razão do “sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, 

ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato lícito – (RT, 

683/46)”. (TJMT. A. Cív. 49515/2007. Rel. Dra. Maria Aparecida Ribeiro, 4ª 

C. Cív. Julg. 26/11/2007). Denota-se plausível a fixação de indenização por 

danos morais, notadamente, quando incontestável o sofrimento, raiva, 

medo e preocupações que a requerente sofreu quando do falecimento de 

seu cônjuge, e o filho, da perca de seu pai. Porém, antes de ser arbitrado 
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o valor da referida indenização, devemos nos ater ao fato de que o dano 

moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados por ato ilícito da parte ofensora, 

devendo restar claro, ainda, que o objetivo da presente indenização não 

visa enriquecer a parte ofendida. Nesse mesmo sentido, o seguinte 

parecer jurisprudencial: “VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

COMPENSAÇÃO DO LESADO E REPRESSÃO À CONDUTA DO LESADOR 

O valor da indenização deve se pautar pelo princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade, como prevê o artigo 944, do Código Civil, ou seja, deve 

satisfazer o interesse de compensação do lesado e a repressão à 

conduta do lesador. Há que se ter em consideração, ainda, a gravidade da 

conduta, a extensão do dano, tendo em mira o sofrimento e as 

repercussões pessoais, familiares e sociais, a situação econômica do 

lesador e o caráter pedagógico da sanção Assim, in casu, justo o valor da 

indenização por danos morais, fixado na origem em R$ 2.000,00. Recurso 

ordinário das partes a que se nega provimento, neste aspecto.” (TRT-2 - 

RECURSO ORDINÁRIO : RO 00012894620145020373 SP 

00012894620145020373 A28). Os critérios para utilização do quantum 

indenizatório devem tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. In casu, verifica-se que a autora 

perdeu seu cônjuge de forma trágica, decorrente de acidente de trânsito, 

causando dor e sofrimento de forma imensurável, bem como o menor 

perdeu seu genitor, o qual seria necessário a formação de seu 

desenvolvimento pessoal como cidadão. Desta feita, diante dessas 

ponderações, fixo os danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para 

cada um dos autores, sendo certo que este valor cumpre os requisitos 

antes mencionados. Em relação a responsabilidade da seguradora quanto 

aos referidos danos, verifico que a primeira requerida celebrou com a 

segunda requerida contrato de seguro do veículo envolvido no acidente, 

com vigência a partir da data de 10/02/2016 até 10/02/2017. Dessa forma, 

tendo o fato ocorrido em 26/07/2016, impõe-se a obrigação da seguradora 

de assumir o pagamento decorrente da indenização pelos danos sofridos 

envolvendo veículo segurado, até o limite do valor consignado na apólice, 

nos termos do art. 125, II, do NCPC. Assim, os danos morais devidos aos 

autores devem ser indenizados solidariamente pela seguradora, nos 

limites da apólice contratada. Ante o exposto, ACOLHO em parte a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos dos autores, razão porque: a) CONDENO as partes requeridas, 

solidariamente, ao pagamento de pensionamento no percentual de 2/3 dos 

valores requeridos pelos autores, no importe de R$1.186,21 (mil cento e 

oitenta e seis reais e vinte e um centavos) até a data em que o requerido 

completaria 71 (setenta e um) anos em favor da primeira requerente, a 

contar da data do acidente, divididos equitativamente com o menor, até 

que este complete 25 anos de idade. b) CONDENO as partes requeridas, 

solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

para cada autor, a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença. CONDENO, ainda, as partes requeridas ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% do 

valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 29 de agosto 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000631-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

rodolfo de oliveira martins (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO ATEM FRANCISCHETTI (ADVOGADO(A))

BANCO SISTEMA S.A (RÉU)

DOMICIANO NORONHA DE SA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000631-02.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS RÉU: BANCO SISTEMA S.A 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários 

Advocatícios ajuizada por RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS em face de 

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, atual BANCO SISTEMA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 7559/7561, as 

partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e extinção 

do feito. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para 

que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre 

as partes litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se 

estampadas em postulado de fls. 7559/7561 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito por sentença com resolução de mérito, e o faço com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo 

Civil. Proceda-se a liberação do valor acordado, conforme requerido, 

mediante a expedição de competente alvará de levantamento, a serem 

depositados na conta bancária indicada pelo autor (fls. 7566). Custas e 

honorários conforme pactuados. Homologo a desistência do prazo 

recursal. Intimem-se as partes por meio de seu procurador. Observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Às providências. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 29 de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001655-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO (ADVOGADO(A))

CLEUSA MARIA SCANDAROLI CONCI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Detran/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001655-02.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: CLEUSA MARIA SCANDAROLI CONCI REQUERIDO: 

DETRAN/MT Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial ajuizado por 

CLEUSA MARIA SCANDAROLI CONCI, devidamente qualificada nos autos, 

requerendo a transferência de veículo em nome do ‘de cujus’ Manoel Leite 

da Silva. A requerente afirma que em maio de 2015 adquiriu veículo 

automotor Toyota Corolla/ 2008/2009, placa: NIY 3146, efetuando o 

pagamento total do mesmo. Assevera que em 19/12/2015, o senhor 

Manoel Leite da Silva faleceu, tendo sido aberto inventário e todos os bens 

inventariados, exceto o veículo que não pertencia mais ao espólio. Afirma 

que mesmo com toda a documentação em dia, o veículo encontra-se sem 

possibilidade de uso, em razão do Detran não emitir os documentos de 

porte obrigatório. Requer a procedência da ação, com a expedição de 

alvará judicial autorizando a requerente a transferir o veículo para seu 

nome. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. DECIDO. 

Pretende a requerente obter alvará autorizativo para transferência do 

veículo descrito como Toyota Corolla/ 2008/2009, placa: NIY 3146 em 

nome de Manoel Leite da Silva para seu nome. Segundo afirma, celebrou 

negócio jurídico de compra e venda com Manoel Leite da Silva, em maio de 

2015, efetuando o pagamento integral do mesmo, conforme declaração 

dos próprios herdeiros do de cujus, contudo, não se ocupou em transferir 

a titularidade do veículo para seu nome. Ocorre que, em razão do óbito de 

Manoel Leite da Silva resta inviável a transferência. O óbito do titular do 

veículo junto ao DETRAN é certa, conforme faz prova a certidão de óbito 

de fls. 19. A compra e venda se consumou com a tradição do bem e 

pagamento do preço. Resta pendente a regularização do cadastro 

administrativo mantido pelo DETRAN, o que faz imperioso a intervenção 

judicial. Nesse sentido: “ALVARÁ JUDICIAL VEÍCULO DEIXADO PELO “DE 

CUJUS”. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

POSSIBILIDADE ALIENAÇÃO PRETÉRITA AO FALECIMENTO. 

RECULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

DADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJ – SP. Apelação n°. 

1002435-52.2017.8.26.0320). Portanto, conforme demonstrado pela 

declaração dos herdeiros às fls. 20, e certidão de óbito, às fls. 19, o pleito 

da parte requerente deve prosperar. Ante o exposto, nos termos dos 

fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, defiro 

a transferência da titularidade do veículo descrito como “Toyota Corolla/ 

2008/2009, placa: NIY 3146, Renavam: 00968253067, Chassi: 

9BRBB48E095012037 para o nome da requerente. Para tanto, determino a 
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expedição de alvará, documento este hábil para a adoção das 

providências necessárias junto ao DETRAN/MT. Via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC. Sem custas. Diamantino, 29 de agosto de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 37795 Nr: 2628-86.2008.811.0005

 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: Simone Terezinha Eckert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lina Lopes Grecco - 

OAB:OAB/MT 9304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Inventariante: Simone Terezinha Eckert, Cpf: 

05926221935, Rg: 5.113.137 SSP SC Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), 

Endereço: Travessa Schiibula, N°20, Fone:(016) 3421-3026 e 9708-3360, 

Bairro: Campos Elizios, Cidade: Ribeirão Preto-SP

Finalidade:para que , no prazo, de 15 (quinze) dias, defender -se e 

produzir provas.

Resumo da inicial:Trata -se de ação de inventário negativo interposto em 

face do falecimento de CLAUDIOMIRO PEREIRA NUNES em 13/02/2008, na 

Unidade Mista de Saúde de Tangará da Serra - MT, onde era domiciliado, 

com estado civil casado, com a Inventariante, conforme prova a certidão 

de óbito anexada aos autos.

Decisão/Despacho:Autos n. 2628-86.2008.811.0005.

I – Distribua o incidente de remoção em apenso ao inventário.

II – Intime-se a inventariante para, em 15 dias, defender-se e produzir 

provas.

III – Int.

IV - Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 08 de março de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Evanilda Martins de Almeida Alessio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86436 Nr: 2051-69.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Manoel Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora, para 

que, querendo, se manifeste acerca da petição de fls. 227, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127339 Nr: 1800-41.2018.811.0005

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir de Souza, Lucineia Sueli de Moraes, Ana 

Tereza Neves de Barros, João Antonio Pereira, Josefina Santana de 

Arruda, Otacilio de Santana, Maria Aparecida Ferreira, Ana Pulcheria dos 

Santos, Jose Rogerio Carmona, Antonio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12.464 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora, para 

que, querendo, se manifeste acerca da petição de fls. 435, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91828 Nr: 396-91.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir de Souza, Lucineia Sueli de Moraes, Ana 

Tereza Neves de Barros, João Antonio Pereira, Josefina Santana de 

Arruda, Otacilio de Santana, Maria Aparecida Ferreira, Ana Pulcheria dos 

Santos, Jose Rogerio Carmona, Antonio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12.464 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora, para 

que, querendo, se manifeste acerca da petição de fls. 466, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89809 Nr: 2160-49.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 54, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91678 Nr: 296-39.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana Reginato

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 47, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104136 Nr: 164-11.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ighor Alfaro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Autos n.164-11.2016.811.0005

Código n. 104136

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Acolho pedido de fls. 206/206-verso, desentranhem-se os documentos de 

fls. 196/198 e 200/201, procedendo a destruição destes.
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 Tendo em vista a tempestividade do recurso, conforme se vê à certidão 

de fl. 194, nos termos do artigo 597 do CPP recebo o recurso interposto.

 Certifique-se a Escrivania se houve apresentação das razões recursais, 

no prazo legal.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 28 de agosto de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 124152 Nr: 475-31.2018.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensora Pública estará ausente da comarca, em 

razão da participação no II Congresso Nacional dos Defensores Públicos 

do Tribunal do Júri nos dias 10 a 14/09/2018, conforme Ofício DPMT/DTINO 

n.º 259/2018, redesigno a presente audiência para o dia 16 de outubro de 

2018 às 14h00min.

Sem prejuízo, expeça-se mandado para intimação das partes.

Dê-se ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 109535 Nr: 2349-22.2016.811.0005

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYXS, VHRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensora Pública estará ausente da comarca, em 

razão da participação no II Congresso Nacional dos Defensores Públicos 

do Tribunal do Júri nos dias 10 a 14/09/2018, conforme Ofício DPMT/DTINO 

n.º 259/2018, redesigno a presente audiência para o dia 16 de outubro de 

2018 às 14h30min.

Sem prejuízo, expeça-se mandado para intimação das partes.

Dê-se ciência ao MPE.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012707-46.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador da executada para informar dados bancarios para 

expedir alvará conforme ja determinado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012268-64.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO VELOSO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012268-64.2014.8.11.0005. REQUERENTE: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: LUCIO VELOSO DO NASCIMENTO 

Vistos, etc. 1 - Converto o julgamento em diligência para oitiva de 

testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

02 de outubro de 2018, às 14h30min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000445-76.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LINDOMAR PAULO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 – Converto 

o julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de outubro de 2018, às 13h00min. 3 - Intimem-se as partes 

para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000445-76.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LINDOMAR PAULO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 – Converto 

o julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de outubro de 2018, às 13h00min. 3 - Intimem-se as partes 

para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-02.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELIX DA CUNHA (REQUERENTE)

DIEFERSON FERREIRA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCON BARELLA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000340-02.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GELSON FELIX DA CUNHA 

REQUERIDO: DOUGLAS DE OLIVEIRA - EPP Vistos, etc. 1 – Converto o 

julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de outubro de 2018, às 13h30min. 3 - Intimem-se as partes 

para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELIX DA CUNHA (REQUERENTE)

DIEFERSON FERREIRA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCON BARELLA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000340-02.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GELSON FELIX DA CUNHA 

REQUERIDO: DOUGLAS DE OLIVEIRA - EPP Vistos, etc. 1 – Converto o 

julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de outubro de 2018, às 13h30min. 3 - Intimem-se as partes 

para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (ADVOGADO(A))

ASA MAQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO MORI NETO (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 17/10/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC DANTAS BATISTA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 17/10/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000845-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (AUTOR(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARBOSA BARROS (RÉU)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 às 08hs35min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-87.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO DE CAMPOS BUENO (REQUERENTE)

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010266-87.2015.8.11.0005. REQUERENTE: ALOISIO DE CAMPOS BUENO 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido 

inicial, nada sendo requerido no prazo de 5 dias, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 28 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014447-05.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WALMOR DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014447-05.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - 

EPP EXECUTADO: JOSE WALMOR DA CRUZ Vistos etc. Trata-se de 

pedido de intimação/citação por edital da parte executada acerca do 

cumprimento de sentença, com base no Enunciado 37 do FONAJE. 

Contudo, verifica-se que o referido enunciado permite, excepcionalmente, 

a citação por edital em procedimento de arresto. Desta forma, diga a parte 

exequente aonde podem ser localizados bens passíveis de penhora em 

nome do devedor, ou requeira o que de direito na busca de bens em nome 

da parte executada, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 28 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

YASMIN GABRIELLE CAMARGO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001397-89.2017.8.11.0005. REQUERENTE: YASMIN GABRIELLE 

CAMARGO DE LIMA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Verifica-se que no 

presente processo o evento danoso que deu origem ao crédito ora 

discutido ocorreu depois do pedido de recuperação judicial (em 

24/02/2017), não se submetendo, portanto, ao plano da recuperação 

judicial. Desta forma, intime-se a parte executada para que se manifeste 
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quanto a tal fato, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 28 de junho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000855-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA MARTINS DA SILVA PINHATA (REQUERENTE)

DIEFERSON FERREIRA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 17/10/2018 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES GARCIA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000884-24.2017.8.11.0005. REQUERENTE: FABIANO LOPES GARCIA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 1 - Considerando que 

as partes não foram intimadas para comparecerem à audiência 

anteriormente designada, redesigno audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de outubro de 2018, às 15h00min . 3 - Intimem-se as partes 

para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 28 de agosto de 2018 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES GARCIA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000884-24.2017.8.11.0005. REQUERENTE: FABIANO LOPES GARCIA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 1 - Considerando que 

as partes não foram intimadas para comparecerem à audiência 

anteriormente designada, redesigno audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de outubro de 2018, às 15h00min . 3 - Intimem-se as partes 

para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 28 de agosto de 2018 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010076-27.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

DIEFERSON FERREIRA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010076-27.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: GERCINA FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte 

despacho: Vistos, etc. I – Em razão de que a discussão sobre a 

interrupção ou não do plano de internet, após esgotada a franquia de 

dados, é o ponto litigioso discutido no cumprimento de julgado, levando em 

conta que a requerida na petição do evento ID 11894146 informa que não 

interrompe os serviços, porém os documentos juntados pela parte autora 

indicam que após esgotada a franquia de internet, a navegação é sim 

interrompida, necessário realização de inspeção no terminal telefônico, 

nos termos do art. 35 da Lei 9.099/95, para se apurar a efetiva interrupção 

da navegação, o que será objeto de nomeação de técnico para verificar a 

questão. Tendo em vista que as informações prestadas no processo 

pelas partes são contraditórias, o vencido ficará sujeito à pena por 

litigância de má-fé. Em relação a requerida, levando em conta que a 

sentença já determinou obrigação de fazer consistente em cumprir o plano 

originalmente contratado, caso haja comprovação de que a navegação 

está sendo interrompida desde já arbitro multa diária de R$200,00, sem 

prejuízo da anteriormente arbitrada, limitada ao teto do juizado, saindo seu 

patrono desde já intimado. Consigno que a exigibilidade da nova multa só 

ocorrerá após a análise de técnico a ser nomeado pelo juízo para 

esclarecer se a navegação está ou não sendo interrompida, porém caso 

constatado que a interrupção realmente acontece, a multa diária será 

devida desde a presente data. II – Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Diamantino, 29 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000992-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES (ADVOGADO(A))

EUCLIDES ALVES DA GRACA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELI TATIANE DE MATOS CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000992-53.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: EUCLIDES ALVES DA GRACA 

EXECUTADO: KELI TATIANE DE MATOS CORREA Vistos, etc. Analisando 

os autos, verifica-se que a parte exequente tentou de diversas formas a 

expropriação de bens da parte executada para adimplir a dívida em 

questão, no entanto, sem êxito. Por fim, a parte exequente pugna pela 

suspensão/apreensão da CNH da parte executada como forma de coagi-la 

ao adimplemento da obrigação. Quanto ao pedido de suspensão da CNH 

da executada, entendo que tal medida é desproporcional ao caso 

concreto, pois, em análise do trâmite processual, é possível visualizar que 

a parte executada de fato não possui bens para saldar a dívida. Isto 

porque, não foram encontrados bens passíveis de penhora em sua 

residência; não foram encontrados veículos em seu nome pelo sistema 

RENAJUD e tampouco valores em contas de sua titularidade através do 

BACENJUD. É importante consignar que a busca de valores através do 

sistema BACENJUD foi feita por duas vezes, sem qualquer êxito. Assim, a 

apreensão da CNH apenas acarretaria diversos transtornos à parte 

executada, medida usada como penalidade não prevista em Lei, e não 

atingiria a finalidade, que nada mais é que o adimplemento da dívida pela 

executada, em ofensa ao que preceitua o artigo 805 do CPC. Eventual 

apreensão, fato excepcional, caberia nos casos em que ficasse 

comprovado nos autos que o devedor possui padrão de vida/signo 

presuntivo de riqueza, que demonstre estar ocultando patrimônio e teria, 

em tese, possibilidade de pagar a dívida, o que não é o caso dos autos. 

Assim, INDEFIRO o pedido de apreensão da CNH do executado. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 218 de 768



Lei 9.099/95 em razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, 

nem honorários advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro 

grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso 

requerido, o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do 

FONAJE de 2009). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias. P. R. I. Diamantino, 29 de agosto de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000051-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000051-69.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 

REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. 1 - Converto o 

julgamento em diligência para oitiva de testemunhas. 2 - Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02 de outubro de 2018, às 16h00min. 

3 - Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, consignando 

no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 28 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000051-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000051-69.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 

REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. 1 - Converto o 

julgamento em diligência para oitiva de testemunhas. 2 - Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02 de outubro de 2018, às 16h00min. 

3 - Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, consignando 

no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 28 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

HELDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

MARIANNE CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

LAURA REGINA DE ARRUDA RIBEIRO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE ABEL DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR (REQUERIDO)

ABEL DE OLIVEIRA PINTO (REQUERIDO)

FABIO JUNIOR TRINDADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001229-87.2017.8.11.0005. REQUERENTE: HELDO PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: ESPÓLIO DE ABEL DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR, ABEL DE 

OLIVEIRA PINTO, LAURA REGINA DE ARRUDA RIBEIRO, FABIO JUNIOR 

TRINDADE Vistos, etc. 1. Redesigno a audiência de instrução para o dia 02 

de outubro de 2018, às 17h00min. 2. Intimem-se as partes para que 

compareçam ao ato, devidamente acompanhados por seus respectivos 

patronos, bem como as testemunhas arroladas pelos Requeridos Abel de 

Oliveira Pinto e Lauro Regina de Arruda Ribeiro no id. 14199930 - Pág. 1. 3. 

Sem prejuízo, oficie-se a Polícia Militar de Alto Paraguai solicitando a 

presença do policial Jectan Presley na audiência designada, haja vista que 

foi arrolado como testemunha da parte autora. 4. Por fim, expeça-se carta 

precatória à Comarca de Nova Mutum para oitiva das testemunhas 

arroladas pelo Requerido Fábio Junior Trindade, id. 13126952 - Pág. 1. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 28 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8014727-73.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

A MANTELLI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO (ADVOGADO(A))

SERGIO MOURA DUMONT (EXECUTADO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono do embargante para manifestar 

sobre a certidão do Oficial de Justiça ID 14469548

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000910-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS KOBI (REQUERENTE)

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 17/10/2018 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: 1000915-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA CAMARCO (REQUERENTE)

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 17/10/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012268-64.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO VELOSO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8012268-64.2014.8.11.0005 REQUERENTE: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: LUCIO VELOSO DO NASCIMENTO 

Vistos etc. O juízo de admissibilidade sobre o recebimento do recurso 
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inominado não consta na lei 9.099/95, de forma que com a atual redação 

do artigo 1.010, § 3°, do CPC, tal ato cabe a Turma Recursal. Assim, 

havendo contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 05 de setembro de 2017. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001477-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

MARCELO BARBOSA ARRUDA (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001477-53.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: ANDREIS COMERCIO 

ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: DOUGLAS 

FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES Vistos etc. Trata-se de pedido citação 

por edital da parte executada, com fulcro no art. 6º do CPC, princípio da 

Cooperação, e no artigo 256, inciso II do CPC. Nos termos do art. 2° da Lei 

9.099/95, nos Juizados Especiais Cíveis o processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, 

que, inclusive, encontra vedação expressa no art. 18, §2° da referida lei, 

razão pela qual indefiro o pedido de citação editalícia. Informe a parte 

exequente o novo endereço da parte executada, no prazo de 05 dias. 

Cumpra-se. Diamantino, 28 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

HELDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

MARIANNE CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

LAURA REGINA DE ARRUDA RIBEIRO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE ABEL DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR (REQUERIDO)

ABEL DE OLIVEIRA PINTO (REQUERIDO)

FABIO JUNIOR TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001229-87.2017.8.11.0005. REQUERENTE: HELDO PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: ESPÓLIO DE ABEL DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR, ABEL DE 

OLIVEIRA PINTO, LAURA REGINA DE ARRUDA RIBEIRO, FABIO JUNIOR 

TRINDADE Vistos, etc. 1. Redesigno a audiência de instrução para o dia 02 

de outubro de 2018, às 17h00min. 2. Intimem-se as partes para que 

compareçam ao ato, devidamente acompanhados por seus respectivos 

patronos, bem como as testemunhas arroladas pelos Requeridos Abel de 

Oliveira Pinto e Lauro Regina de Arruda Ribeiro no id. 14199930 - Pág. 1. 3. 

Sem prejuízo, oficie-se a Polícia Militar de Alto Paraguai solicitando a 

presença do policial Jectan Presley na audiência designada, haja vista que 

foi arrolado como testemunha da parte autora. 4. Por fim, expeça-se carta 

precatória à Comarca de Nova Mutum para oitiva das testemunhas 

arroladas pelo Requerido Fábio Junior Trindade, id. 13126952 - Pág. 1. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 28 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000487-28.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JULIO CESAR FERREIRA 

BUENO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em que pese as 

alegações da parte autora, infere-se dos autos que os serviços da ré 

foram aderidos pelo autor em 07.07.2014 para usar o Plano Claro TV ( 

021/08434697-4). Ademais, há registros de pagamentos anteriores 

durante a vigência do plano e, ainda, foi apresentado o cadastro interno 

do consumidor, que detinha seu CPF e localizada a fatura inscrita no 

SPC/SERASA sem a respectiva baixa. Por outro lado, o autor não 

demonstrou a quitação do débito, fosse no momento da propositura da 

ação, fosse da oportunidade da impugnação, situações de demonstram a 

existência do débito. Assim, vislumbra-se que os serviços foram 

suspensos pela parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte 

autora, e assim, consequentemente, foi a parte promovente inscrita nos 

órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a parte reclamada agiu em 

exercício regular de direito, vez que prestou o serviço e não teve a 

contraprestação da parte reclamante, não havendo, assim, o que se falar 

em inexistência do débito e indenização por dano moral. Por fim, não 

vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma 

que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$143,85. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar 

a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 143,85 quantia 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 22 de agosto de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 22 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE LESKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001047-04.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JAQUELINE LESKE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar 

de ausência de documento indispensável para a propositura da ação, vez 

que a autora demonstrou que seu nome se encontra negativado no SCPC 

através de extrato extraído do próprio site do SPC, sendo que, por outro 

lado, a ré não apresentou qualquer prova para afastar a veracidade do 

documento. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Denota-se que a ré se limitou a juntar como 

meio de prova a mera demonstração da existência de cadastro interno da 

consumidora, com algumas informações que não provam, de forma 

incontestável a existência do débito. Em razão do deferimento da inversão 

do ônus da prova, a incumbência de comprovar a manutenção do contrato 

que foi inscrito no SPC SERASA, a origem da dívida, sua legitimidade e a 

legalidade da restrição apontada é da empresa ré, face a hipossuficiência 

técnica do consumidor. Isto porque, a autora não nega que teve relação 

jurídica com a requerida, mas sim que cancelou o plano que utilizava até 

abril de 2016 e passou a utilizar outro, porém, continuou a ser cobrada 

pelo plano antigo, situação que ensejou a anotação de crédito em seu 

nome. Embora a autora tenha apresentado diversos números de 

protocolos de atendimento, a ré não apresentou a gravação de nenhum 

deles, tampouco demonstrou o efetivo uso dos serviços que culminaram 

na negativação, concluindo-se, desta forma, pela procedência da ação. 

Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, portanto, a manutenção da 

exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se impõe, 

restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam 

serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo 

causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo reclamante. 

No mesmo sentido é a posição da Turma Recursal Única deste Estado: 

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA 

REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE 

IN RE IPSA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não demonstrada de forma clara a legalidade e regularidade da 

cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da 

dívida negativada e sua irregularidade, cabendo ao magistrado a 

condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.(Procedimento do Juizado Especial Cível 

1465120178110001/2017, Turma Recursal Única, julgado e publicado no 

DJE em 20.10.2017). Assim sendo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, tendo em vista que juntou telas do sistema interno 

ilegíveis, não sendo possível analisá-las como meio de prova, o que 

evidencia que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, 

fazendo jus, portanto, à declaração de inexistência da dívida objeto da 

ação. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipso, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e 

quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente 

o débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, 

a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do 

STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. DIAMANTINO, 22 de agosto 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-98.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR BENTO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010360-98.2016.8.11.0005. REQUERENTE: EMERSON GOMES 

NASCIMENTO REQUERIDO: ALMIR BENTO DE LIMA Vistos, etc. Trata-se de 

processo de execução, fundada em título judicial. Verifica-se que mesmo 

intimada via telefone a dar prosseguimento ao feito a parte exequente se 

manteve inerte. Pois bem. Como é sabido, é ônus da parte interessada 

proceder todos os atos e diligências necessárias para o regular 

andamento do processo, não podendo a ação se perpetuar no tempo por 

falta de diligências que compete à parte. Assim, considerando a inércia da 

parte exequente, que não promoveu os atos e as diligências que lhe 

cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, somado ao fato 

de que a presente ação tramita desde o ano de 2016 sem qualquer 

solução prática, a extinção do processo é medida cabível que se impõe. 

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários advocatícios nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, sem que haja interposição de recurso, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita à parte autora. P.I.C. Diamantino, 23 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

REGINALDO ARAUJO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000693-42.2018.8.11.0005. REQUERENTE: REGINALDO ARAUJO DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante desistiu da demanda, somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 23 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010911-88.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VICTOR NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010911-88.2010.8.11.0005. REQUERENTE: VICTOR NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: JORGE CANDIDO DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação de 

despejo para uso próprio proposta por Victor Neves da Silva em face de 

Jorge Leonis de Lima, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Analisando os autos verifico que mesmo intimada a dar prosseguimento ao 

feito a parte autora se manteve inerte. Pois bem. Como é sabido, é ônus da 

parte interessada proceder todos os atos e diligências necessárias para o 

regular andamento do processo, não podendo a ação se perpetuar no 

tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, considerando a 

inércia da parte requerente, que não promoveu os atos e as diligências 

que lhe cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 da 

Lei 9.099/95). P. I. C. Diamantino/MT, 27 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GILVAN MAGNO DELGADO GOMES (REQUERENTE)

ALCENOR ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. O autor, em síntese, 

afirma que emitiu um cheque do banco réu, a fim de realizar um 

pagamento, porém, a referida cártula fora devolvida indevidamente pelo 

motivo de fraude. Rejeito a preliminar de suscitada pela parte ré, eis que 

os fundamentos utilizados para arguir a matéria se confunde com o mérito 

da causa. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Denota-se que a ré se limitou a juntar como 

prova a mera demonstração da existência da conta corrente e o cartão de 

assinaturas, no entanto, não apresentou elementos suficientes para ter 

recusado a compensação do cheque do autor pelo motivo de fraude. O 

cheque objeto da controvérsia, acostado no id. 11779295, p.1., demonstra 

nitidamente que não houve nenhuma rasura em seu preenchimento e, 

ainda, comparando a assinatura do título com as do cartão acostado no id. 

11779370, também não há nenhuma diferença evidente. Ao recusar o 

recebimento do cheque e apontar o motivo 35, o requerido deu margem 

para que o autor pudesse ser taxado como possível emitente de cheque 

fraudado, uma vez que consta no verso do cheque a devolução por 

“fraude”. Com efeito, diante da recusa do título sem justificativa aparente, 

até porque o promovente demonstrou a existência de saldo positivo na 

conta corrente na data da devolução, evidente o erro do banco requerido, 

merecendo o autor reparação por danos extrapatrimoniais. Desta forma, 

verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, 

passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e 

quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos 

e quarenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 

1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização – 

Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 22 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS (ADVOGADO(A))

HAMILTON BANDEIRA ALENCAR JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000504-64.2018.8.11.0005. REQUERENTE: HAMILTON BANDEIRA 

ALENCAR JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de ausência de consulta de negativação extraída no balcão, vez 

que tal exigência, embora recomendável, não dá azo à extinção do 

processo sem julgamento do mérito, até porque este juízo verificou a 

existência da negativação debatida. Julgo o mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. A solução do litígio não 
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demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se dos autos que os 

serviços da ré foram aderidos pelo autor desde o no de 2013 para usar o 

Plano de telefonia Vivo Controle no telefone nº. (65) 9904-4360. Ademais, 

há registros de pagamentos anteriores durante a vigência do plano e, 

ainda, foi apresentado o cadastro interno do consumidor, que detinha seu 

CPF e localizada a fatura inscrita no SPC/SERASA sem a respectiva baixa. 

Por outro lado, o autor não demonstrou a quitação do débito, fosse no 

momento da propositura da ação, fosse da oportunidade da impugnação, 

situações de demonstram a existência do débito. Ainda, embora o autor 

alegue a existência de suposta “fraude”, não foram apresentados 

elementos que indicassem que terceiro teria utilizado do plano e não o 

próprio autor, não constando dos autos qualquer prova de perda dos 

documentos à época da contratação, falsificação, boletim de ocorrência, 

dentre outras provas a indicar a possibilidade de fraude. Assim, 

vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela parte reclamada em 

virtude do inadimplemento da parte autora, e assim, consequentemente, foi 

a parte promovente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o 

serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, não havendo, 

assim, o que se falar em inexistência do débito e indenização por dano 

moral. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da 

parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de 

rigor a procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e 

não quitadas no valor de R$173,38. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$173,38, quantia que deverá ser corrigida pelo 

INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir desta decisão. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 24 de agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NEVES DE MAGALAES (REQUERENTE)

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000444-91.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANDERSON NEVES DE 

MAGALAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar 

de ausência de consulta de negativação extraída no balcão, vez que tal 

exigência, embora recomendável, não dá azo à extinção do processo sem 

julgamento do mérito, até porque este juízo verificou a existência da 

negativação debatida. Rejeito, ainda, a preliminar de incompetência 

territorial, vez que o autor apresentou comprovante de endereço que não 

foi elidido por qualquer própria da requerida. Julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código 

de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em que pese as alegações da parte autora, infere-se 

dos autos que os serviços da ré foram aderidos pelo autor desde o dia 

13.11.2013 para usar o Plano de telefonia Vivo Controle no telefone nº. 

(65) 9685-1706, sendo que a linha foi cancelada por inadimplência de 

faturas em 26.022016. Ademais, há registros de pagamentos anteriores 

durante a vigência do plano e, ainda, foi apresentado o cadastro interno 

do consumidor e localizadas as faturas inscritas no SPC/SERASA sem a 

respectiva baixa. Por outro lado, o autor não demonstrou a quitação do 

débito, fosse no momento da propositura da ação, fosse da oportunidade 

da impugnação, situações de demonstram a existência do débito. Ainda, 

embora o autor alegue a existência de suposta “fraude”, não foram 

apresentados elementos que indicassem que terceiro teria utilizado do 

plano e não o próprio autor, não constando dos autos qualquer prova de 

perda dos documentos à época da contratação, falsificação, boletim de 

ocorrência, dentre outras provas a indicar a possibilidade de fraude. 

Assim, vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela parte 

reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, e assim, 

consequentemente, foi a parte promovente inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito. Portanto, a parte reclamada agiu em exercício regular 

de direito, vez que prestou o serviço e não teve a contraprestação da 

parte reclamante, não havendo, assim, o que se falar em inexistência do 

débito e indenização por dano moral. Por fim, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do pedido 

contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$173,38. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar 

a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 259,91, quantia 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de agosto de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 24 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-42.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

L. MACEDO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001523-42.2017.8.11.0005. REQUERENTE: L. MACEDO & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA 

LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Primeiramente, 

verifica-se que a parte autora requereu a desistência da ação com 

relação a parte reclamada Estado de Mato Grosso. Assim, vejamos o que 

dispõe o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; No caso em tela, verifica-se que a parte autora declarou por 

ocasião da audiência de conciliação não ter interesse na continuidade do 

processo com relação a parte reclamada Estado de Mato Grosso, sendo 

certo que não há informação nos autos quanto a citação da referida parte. 
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Contudo, insta consignar que, mesmo nos casos em que tenha sido citada 

a parte requerida, a manifestação quanto à desistência da continuidade da 

ação pela parte requerente enseja em extinção do feito, independente de 

anuência da parte contrária, em observância ao Enunciado 90 do FONAJE, 

in verbis: “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)”. Assim, somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo extinto o processo com relação a parte Estado de Mato Grosso 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC 

c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Por outro lado, considerando que a parte autora e a parte 

reclamada Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria LTDA 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 27 de agosto de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESSIANE DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000586-95.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JESSIANE DA SILVA CRUZ 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, conforme id. 13706604, a parte 

reclamante não se dignou em comparecer àquela assentada e nem 

apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a extinção anômala da 

demanda é medida de rigor. Assim, diante da contumácia da parte 

reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Custas pela parte 

reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino, 27 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CRISTINO MANOEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000372-07.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CRISTINO MANOEL DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante desistiu da demanda, somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESSIANE DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000587-80.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JESSIANE DA SILVA CRUZ 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte reclamante não compareceu na Audiência de Conciliação, 

embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase 

processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à 

parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 28 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

APARECIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000630-17.2018.8.11.0005. REQUERENTE: APARECIDA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu na Audiência 

de Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, 

consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 28 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (ADVOGADO(A))

RUTE BARBOZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000677-88.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RUTE BARBOZA TEIXEIRA 

REQUERIDO: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

reclamante não compareceu na Audiência de Conciliação, embora 

devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 
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da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Diamantino/MT, 28 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES BRILHANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000675-21.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RODRIGO ALVES BRILHANTE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu na Audiência de 

Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, 

importa em extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 28 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORACI PINTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000544-46.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JORACI PINTO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sem 

devaneios desnecessários, é bem verdade que para resolver a presente 

questão mister se faz definir se a assinatura apresentada no contrato 

acostado no id. 14815387 é ou não da parte reclamante, situação esta que 

passa necessariamente pela exigência de perícia grafotécnica, até porque 

se trata do único ponto controvertido sobre o qual basear-se-ão as 

provas. Inclusive, a parte autora requer a realização de prova pericial, 

consoante impugnação acostada no id. 14835893. Portanto, como o caso 

em apreço exige prova pericial, não se encontra inserido na competência 

do Juizado Especial, dedicado a demandas de menor complexidade, a teor 

do artigo 3º, “caput”, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 54 do FONAJE. 

Assim sendo, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida 

que se impõe. No mesmo sentido a jurisprudência: “AÇÃO INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA 

JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. 1 - Havendo a negativa da autoria da assinatura firmada no 

documento apresentado pela ré, que deu causa à inclusão de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, necessário se faz a produção de prova 

grafotécnica 2 - Refoge à alçada do Juizado Especial Cível a causa 

referente à negativa de assinatura de documentos, haja vista a 

complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade de prova 

pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 9.099/95). 3 - Recurso 

conhecido e provido. Sentença reformada, para declarar a extinção do 

feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa.” (TJMT. 

RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012”.) 

Por fim, caso as grafias fossem absolutamente diversas em relação aos 

demais documentos assinados pela autora, a conclusão seria outra. 

Porém, considerando que, sem conhecimento técnico, não se pode afirmar 

peremptoriamente que as assinaturas não vieram do mesmo punho, a 

prova pericial se mostra imprescindível. Posto isso, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, 

inciso II, c/c o art. 3º, "caput”, ambos da Lei n. 9.099/95. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, 28 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012247-88.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIA MENDES SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8012247-88.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ANISIA MENDES SANTIAGO 

REQUERIDO: ALINE MENDES Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante desistiu da demanda em audiência de conciliação, somente 

resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, 

"caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do FONAJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 28 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

GENELICE FERREIRA AMORIM (REQUERENTE)

MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000712-48.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GENELICE FERREIRA AMORIM 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável para 

a propositura da ação, vez que a autora demonstrou que seu nome se 

encontra negativado no SPC através de extrato extraído do próprio site do 

órgão de crédito, sendo que, ademais a ré não afastou a veracidade da 

consulta anexada no id 13758528, p.1/2. Analisada a questão preliminar, 

julgo o mérito. A autora sustenta que jamais travou relação jurídica com a 

ré, no entanto, foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

inexigível, de modo que pugna pela declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. O caso é de inversão do ônus probatório 

ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Embora tenha a ré 

apresentado telas sistêmicas do cadastro da consumidora, aquela não 
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provou a efetiva contratação dos serviços pela autora, tampouco a 

utilização do serviço de telefonia fixa supostamente oferecido que, 

inclusive, foi prestado em endereço diverso daquele declarado pela autora 

como o de sua residência em sua petição inicial. Em razão do deferimento 

da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência 

do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa ré, face a hipossuficiência técnica do consumidor. 

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

ao contrato inscrito nos órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo 

impor ao consumidor a produção de prova ou contraprova de fato 

negativo. Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, portanto, a 

manutenção da exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se 

impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que 

apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto 

o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo 

reclamante. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos 

autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos 

pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e 

quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, ratifico a tutela de 

urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do 

CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos; e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso 

(data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 28 

de agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

OZIAS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000669-14.2018.8.11.0005. REQUERENTE: OZIAS GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Acolho o pedido da requerida para 

determinar à Secretaria a retificação do polo passivo para que passe a 

constar como requerida “OI S.A.” Pontue-se que não é o caso de 

aplicação da súmula 385, do STJ, visto que a outra negativação 

preexistente em face do autor está sendo discutida judicialmente no 

processo nº. 1000670-96.2018.8.11.0005 em trâmite neste Juizado 

Especial Cível. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório 

ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da apresentação de prints do sistema interno que demonstram a 

relação jurídica entre as partes, considerando a adesão à plano de 

telefonia fixa pelo autor desde 20.03.2014– Telefone nº. (65) 33362303, 

sendo que no cadastro do consumidor consta dados pessoais que foram 

fornecidos à ré, como número do RG e CPF, afastando, assim, a suposta 

ilicitude na exigência da dívida e inscrição do nome da autora no 

SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação do débito pela autora, tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, tendo requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

aos documentos juntados pela reclamada. Portanto, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$ 251,93. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar 

a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 251,93, quantia 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de mora, a partir desta decisão. Por fim, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, em 28 de 

agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 28 de agosto de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011045-47.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8011045-47.2012.8.11.0005. REQUERENTE: CLAUDIO FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. Tendo 

em vista a decisão que acolheu a impugnação apresentada pela parte 

executada e declarou o débito referente à multa correspondente ao art. 

523, § 1º do CPC inexigível, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte 

exequente no valor de R$ 10.946,28. Ainda, tendo em vista o valor 

excedente de R$ 521,99 a ser liberado em favor da parte executada, 

expeça-se alvará de levantamento para liberação do referido valor em 
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favor da parte executada. Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Diamantino, 29 de junho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-06.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000385-06.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOELSON GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente e sem notificação prévia, 

pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e danos 

morais. De início, rejeito a impugnação ao endereço de residência do autor, 

vez que o cadastro existente no SPC/SERASA consta como sendo o 

endereço da parte autora a Cidade de Diamantino/MT e, não evidenciada 

qualquer irregularidade, resta afastada a referida questão. Analisadas as 

questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se das telas do sistema 

interno apresentadas pela parte reclamada que a mesma possuía o 

contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo usufruído dos 

serviços de telefonia em aparelho celular de nº. 65-9697-3735 durante o 

ano de 2014. Ademais, a autora assinou o respectivo contrato para a 

prestação de serviços da ré em 26.02.2014, sendo este período anterior 

em relação à negativação debatida. Além disso, verifica-se que a fatura 

inscrita no órgão de proteção ao crédito foi localizada pela requerida sem 

a respectiva baixa por inadimplência, bem assim que houve diversos 

pagamentos na vigência do contrato do plano de telefonia móvel, assim, 

vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela parte reclamada em 

virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, consequentemente 

inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a parte reclamada 

agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o serviço e não teve 

a contraprestação da parte reclamante, não havendo, assim, o que se 

falar em inexistência do débito e indenização por dano moral. Assim, não 

há se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela 

encontra-se no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de 

suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto 

porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte 

autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a 

procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e não 

quitadas no valor de R$ 272,02. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 272,02, quantia que deverá ser corrigida pelo 

INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir desta decisão. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa 

por litigância de má fé no equivalente a 10% do valor da causa a ser 

revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de 

Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da 

causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de agosto de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

__________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 28 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIELLY MAYRA ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000633-69.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIELLY MAYRA ALVES 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

O caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente e sem 

notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. De início, rejeito a impugnação ao extrato do 

SPC/SERASA juntado pelo autor, considerando que a veracidade da 

negativação foi constada no site do SPC, não havendo qualquer 

irregularidade quanto à referida questão. Julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 
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atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois 

bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em que pese as alegações da parte autora, infere-se 

das telas do sistema interno apresentadas pela parte reclamada que a 

mesma possuía o contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo 

usufruído dos serviços de telefonia em aparelho celular de nº. (65) 9 

9643-6875 durante os anos de 2016 até setembro de 2017. Além disso, 

verifica-se que a fatura inscrita no órgão de proteção ao crédito foi 

localizada pela requerida sem a respectiva baixa por inadimplência, bem 

assim que houve diversos pagamentos na vigência do contrato do plano 

de telefonia móvel, assim, vislumbra-se que os serviços foram suspensos 

pela parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, 

consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), vez que prestou o serviço e não teve a contraprestação da parte 

reclamante, não havendo, assim, o que se falar em inexistência do débito 

e indenização por dano moral. Assim, não há se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação 

da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, 

de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e 

não quitadas no valor de R$ 114,58. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 114,58, quantia que deverá ser corrigida pelo 

INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir desta decisão. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de agosto de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga __________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº 008/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

SCHENKEL, Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC, no uso de suas atribuições legais, e na forma da lei, 

torna público o Gabarito Preliminar da prova realizada no dia 26.08.2018, 

concernente ao CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA O CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, em conformidade com o Edital n. 

003/2018, abaixo discriminado:

GABARITO

1 A 2 E 3 B 4 D 5 D 6 C 7 E 8 D 9 A 10 C 11 D 12 D 13 C 14 B 15 B 16 A 17 

E 18 D 19 A 20 A 21 D 22 A 23 C 24 B 25 E 26 C 27 B 28 E 29 E 30 A 31 A 

32 B 33 C 34 E 35 A 36 C 37 E 38 A 39 C 40 B 41 B 42 D 43 E 44 C 45 A 

46 A 47 B 48 D 49 D 50 E

OBSERVAÇÕES:

1. O Candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito 

Preliminar da prova deverá apresentá-lo em até 02 (dois) dias úteis a 

contar desta publicação;

2. Para recorrer do Gabarito Preliminar o candidato deverá interpor 

recurso de forma escrita e direcionado à Juíza de Direito Coordenadora do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

Comarca de Primavera do Leste-MT;

3. Os prováveis recursos relativos a este Processo Seletivo serão 

analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo;

4. Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente;

5. Se o exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar 

anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos 

os candidatos, independentemente de terem recorrido;

6. O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos 

impetrados e as provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial;

7. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso 

de recurso e/ou de gabarito definitivo.

8. As demais disposições sobre recursos estão dispostas no item 10 do 

Edital n. 003/2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital.

Primavera do Leste-MT, 28 de agosto de 2018. MYRIAN PAVAN 

SCHENKEL Juíza Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005250-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI (ADVOGADO(A))

ADRIANO MENEGASSI (REQUERENTE)

EVA MARLEI MENEGASSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO MENEGASSI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005250-73.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial e defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça. Antes de melhor apreciar o feito para 

fins de definir o procedimento a ser adotado (arrolamento comum ou 

inventário), diante da informação de que o falecido deixou um filho incapaz 

e da ausência de dados acerca dos valores dos bens que compõem o 

monte mor, nomeio inventariante o requerente e determino sua intimação a 

fim de se manifestar no feito comprovando a incapacidade do filho por 

meio de ação de interdição e nos termos do art. 659 a 663 do CPC, bem 

como apresentar as primeiras declarações, no prazo d e20 (vinte) dias. 

Tome-se por termo o compromisso. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

29/08/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004931-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CATARINO NOBERTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004931-08.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, do CPC. No tocante ao pedido de tutela de urgência para curatela 

provisória, entendo que merece deferimento. A incapacidade do 

interditando para assumir responsabilidades da vida civil e sua 

incapacidade de viver só e cuidar de si mesmo foram atestadas por 

profissional médico (ID 14198595, pag. 2) A requerente, esposa do 

interditando, se mostra legitimada para interpor a medida, conforme 

estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição pode ser promovida: I – pelo 

pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum parente próximo; III - pelo órgão 

do Ministério Público.” Desse modo, nomeio a requerente Vilma Alves 

Xavier curadora provisória de Roberto Catarino Noberto, a qual deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizada, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens do interditando, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando o 

curador nomeado fiel depositário dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 
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Outrossim, oficie-se o Banco do Brasil, para que informe a existência de 

eventual saldo em conta bancária de titularidade do requerido Roberto 

Catarino Noberto (CPF 378.693.531-91), na Conta nº 47.358-8, Agência 

3290-5 (ID 14198595, página 4). Além disso, designo audiência de 

entrevista para o dia 25/09/2018 às 13h50min. Dê-se vista ao Ministério 

Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Serve a presente como Mandado, se for o caso. Primavera 

do Leste, 29/08/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004359-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA (ADVOGADO(A))

RUDILEI DEBASTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS JOSE SEBASTIANI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre o ofício sob ID 14466584 no 

prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005461-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS (ADVOGADO(A))

SIRIO SECCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARINE DE LIMA SECHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005461-12.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. No 

tocante ao pedido de tutela de urgência para curatela provisória, entendo 

que merece deferimento. A incapacidade da interditanda para assumir 

responsabilidades da vida civil e sua incapacidade de viver só e cuidar de 

si mesmo foram atestadas por profissional médico (ID 14564729, pag. 2) O 

requerente, genitor da interditanda, se mostra legitimado para interpor a 

medida, conforme estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição pode ser 

promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum parente 

próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” Desse modo, nomeio a 

requerente Sirio Sechi curador provisório de Carine de Lima Sechi, o qual 

deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

autorizado, provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e 

administrar os bens da interditanda, inclusive para fins de eventual 

recebimento dos benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade 

Social, ficando o curador nomeado fiel depositário dos valores porventura 

recebidos e também obrigado à prestação de contas quando instado para 

tanto, observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e 

seguintes. Além disso, designo audiência de entrevista[1] para o dia 

14/11/2018 às 13h45min. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, 

do CPC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a 

presente como Mandado, se for o caso. Primavera do Leste, 29 de Agosto 

de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] 

Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. Somente em 

casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, inexistente 

qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do 

interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO 

NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, 

art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003137-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

NILSON CESAR ERTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFER ERTEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para manifestar nos autos, em 15 dias, conforme 

decisão sob ID 1077850.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 212767 Nr: 5369-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMANIOTTO E MASTELLA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo procedente o pedido e AUTORIZO a 

realização do evento “É BEM MATOGROSSO”, no Salão Paroquial – 

Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, no dia 31/08/2018, 

servindo a presente como alvará judicial. Por consequência, julgo extinto o 

feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.O Alvará 

deverá ser fixado em lugar visível e de fácil acesso (art. 74, parágrafo 

único do ECA).Dê-se ciência ao Ministério Público.Notifiquem-se os 

Agentes da Infância para realizarem a necessária fiscalização do 

evento.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Sem custas.Publicada e registrada no sistema 

Apolo.Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 174575 Nr: 7706-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ODSC, ADRIANA DE SOUSA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO para 

ratificar a liminar concedida e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito.Sem custas.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 168112 Nr: 4286-68.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSDSF, LHDSF, RUTE MARIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

OAB:21428-B, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - MT

 Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado, para ratificar a liminar concedida e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.Isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Primavera do 

Leste, 28 de Agosto de 2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 183588 Nr: 698-19.2017.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HDOB, JUSSARA OLIVEIRA BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
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PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

OAB:21428-B, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - MT

 Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado, para ratificar a liminar concedida e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.Isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Primavera do 

Leste, 28 de Agosto de 2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 47427 Nr: 2899-33.2007.811.0037

 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: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados nos autos 47427 e 38844 para RECONHER A UNIÃO ESTÁVEL 

DO CASAL no período de 15/06/1995 a março de 2005 e DECRETAR A 

SUA DISSOLUÇÃO, DETERMINANDO que os bens constantes nesta 

decisum sejam partilhados na proporção de 50% entre as partes. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito.Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os 

honorários de seus respectivos advogados e as custas serão rateadas 

na proporção de 50% para cada uma, contudo, sua exigibilidade 

permanecerá suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do 

art. 98, § 3º, do CPC. Intime-se Noeli para juntada de procuração com 

poderes específicos para assinar declaração de hipossuficiência, nos 

termos do art. 105, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

revogação da gratuidade concedida.Publicada e registrada, intimem-se as 

partes, certificando o trânsito em julgado e arquivando-se o 

feito.Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado/carta 

precatória.Primavera do Leste (MT), 17/08/2018.Lidiane de Almeida 

Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 38844 Nr: 1354-59.2006.811.0037

 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: NAK, CKF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RAUCH - 

OAB:36712/RS

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados nos autos 47427 e 38844 para RECONHER A UNIÃO ESTÁVEL 

DO CASAL no período de 15/06/1995 a março de 2005 e DECRETAR A 

SUA DISSOLUÇÃO, DETERMINANDO que os bens constantes nesta 

decisum sejam partilhados na proporção de 50% entre as partes. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito.Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os 

honorários de seus respectivos advogados e as custas serão rateadas 

na proporção de 50% para cada uma, contudo, sua exigibilidade 

permanecerá suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do 

art. 98, § 3º, do CPC. Intime-se Noeli para juntada de procuração com 

poderes específicos para assinar declaração de hipossuficiência, nos 

termos do art. 105, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

revogação da gratuidade concedida.Publicada e registrada, intimem-se as 

partes, certificando o trânsito em julgado e arquivando-se o 

feito.Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado/carta 

precatória.Primavera do Leste (MT), 17/08/2018.Lidiane de Almeida 

Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 58046 Nr: 5336-13.2008.811.0037

 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: JJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:5794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105

 Em razão disso e considerando que o estudo psicossocial concluiu que 

Nilton apresenta condições favoráveis para zelar e cuidar de sua vida, 

saúde e interesses, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de desonerar o requerente Juracy José 

Rodrigues do múnus de curador de seu irmão Nilton José Rodrigues.Isento 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face à 

gratuidade da Justiça.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se.Publicada e registrada no sistema Apolo. Ciência às partes e 

ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se.Primavera do Leste, 17 de 

Agosto de 2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 112912 Nr: 3388-94.2012.811.0037

 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: POLIANA PIERGENTILE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA PIERGENTILE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)... Postulou a tramitação do feito como inventário negativo e a 

concessão de nova vista à Fazenda Pública Estadual.Às f. 186/189 e 

190/200 aportaram habilitações de crédito.Desentranhem-se as 

habilitações de crédito a fim de que sejam autuadas em apenso, nos 

termos do art. 642, § 1º do CPC. Sem prejuízo, para atender aos princípios 

da celeridade e economia processual, depois de autuadas em apartado as 

habilitações de crédito, intimem-se os herdeiros, por meio da procuradora 

constituída, para informar concordância ou apresentar impugnação.Em 

que pese o pedido da inventariante para que seja conferido ao feito 

andamento conforme o inventário negativo, tendo em vista a existência de 

pelo menos dois bens em nome da falecida (f. 60 e 64), especialmente 

diante da existência de credores, determino a renovação da diligência de 

f. 173, devendo Walmir de Souza informar eventual aquisição da Fazenda 

Agropecuária Ozório e juntar comprovante nos autos, no prazo de 15 

dias.Outrossim, intime-se a inventariante para juntar cópia da matrícula 

referente ao bem de f. 64, no prazo de 15 dias.Certifique-se acerca da 

intimação da Fazenda Pública Federal, cuja correspondência se encontra 

à f. 176, sem qualquer informação sobre seu recebimento ou 

apresentação de resposta. Com a manifestação do sr. Walmir e a juntada 

do documento pela inventariante, dê-se vista à Fazenda Estadual.Diante 

da pretensão da inventariante para a tramitação do feito como inventário 

negativo, para melhor apurar eventual existência de bens móveis em nome 

da falecida, procedo com consulta junto ao RENAJUD. Colaciono em anexo 

o extrato.Cumpra-se.Primavera do Leste, 17/08/2018.Lidiane de Almeida 

Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 38844 Nr: 1354-59.2006.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: NAK, CKF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RAUCH - 

OAB:36712/RS

 Código nº 38844.

Vistos etc.

Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos em apenso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004485-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA (ADVOGADO(A))

LUCINES CLAUDIA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGNES MALISZ VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004485-05.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: LUCINES CLAUDIA VIEIRA REQUERIDO: IGNES MALISZ 

VIEIRA ” Vistos, etc. Aguarde-se o prazo de 15 dias, previsto no artigo 

752 do CPC. Caso não seja constituído advogado para a defesa da 

curatelada, o que deverá ser certificado, nomeio como curador especial 

para tal desiderato a Defensoria Pública desta Comarca, a qual deverá ser 

intimada para manifestação no prazo legal. Havendo necessidade de 

complementação da prova documental referente a incapacidade da 

interditanda constante nos autos e levando-se em conta o of.892/2018 

encaminhado a este juízo pelo Secretário de Saúde do Município, no qual 

descreve as dificuldades e os entraves para a realização da prova 

pericial (em anexo), determino que a parte autora, através dos quesitos 

que serão apresentados pelo MP, pela Defensoria Pública na qualidade de 

curadora especial e pela própria parte autora, providencie a 

complementação e apresentação de laudo médico com as respostas dos 

referidos quesitos. Para tanto, deverá a parte autora providenciar, através 

do médico que subscreveu o relatório médico de id n° 13930148 - Pág. 6, a 

resposta dos quesitos. Fixo o prazo de 30 dias para apresentação do 

laudo médico, e prazo de 05 dias sucessivos para apresentação dos 

quesitos pelas partes. Juntada aos autos o referido laudo, vista as partes 

para manifestação e conclusos. Cumpra-se”. LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTÁCIO PAMPADO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003467-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON (ADVOGADO(A))

JORDELINA MARIA DA SILVA CARLOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA APARECIDA CARLOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003467-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JORDELINA MARIA DA SILVA 

CARLOS REQUERIDO: ANGELITA APARECIDA CARLOS ”Vistos etc:. 

Cuida-se de ação de interdição proposta em favor de Angelita Aparecida 

Carlos, na qual foi deferido o pedido de curatela provisória para a genitora 

Jordelina Maria da Silva, conforme se vê do despacho inicial. Designada a 

audiência de entrevista para a data de hoje, foi ouvida Angelita, bem como 

sua curadora provisória, consoante se vê do registro audiovisual em 

anexo. Foi oportunizada a defesa da curatelada, através da nomeação da 

Defensoria Pública, que apresentou sua manifestação nesta audiência. A 

parte autora ratificou o pedido inicial e o MP foi favorável a ele. É o 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, consigno a dificuldade na 

realização da perícia, conforme oficio n°892/2018 da Secretaria de Saúde 

deste município que segue em anexo, no qual se descrevem as 

justificativas e entraves na realização da prova pericial. Contudo, pelos 

documentos juntados aos autos, ratificados pela audiência de entrevista, 

vê-se que a incapacidade da interditanda e sua consequente interdição é 

medida que se impõe. Com efeito, o documento constante no id 

n°13396987 pg 01 descreve que Angelita é paciente com retardo mental, 

dependente de sua mãe, Jordelina Maria Silva Carlos, necessitando de 

auxilio para alimentar-se e se higienizar. O referido documento restou 

confirmado nesta audiência de entrevista, na qual se vê de forma patente 

que Angelita é totalmente dependente de terceiros para todos os atos da 

vida civil. Ante o exposto, pelos fundamentos acima esposados, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para decretar a interdição de Angelita 

Aparecida Carlos, nomeando como sua curadora a sua genitora Sr. 

Jordelina Maria da Silva. Em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito. Expeça-se termo de curatela definitiva. Proceda-se a 

inscrição desta sentença no registro de pessoas naturais, com as devidas 

publicações determinadas no Art.755, §3 do CPC, expedindo-se para 

tanto, edital com os prazos e os intervalos descritos no referido artigo. 

Dou por publicada em audiência, saindo os presentes intimados. 

Certificado o transito em julgado, arquive-se. Cumpra-se”. LIDIANE DE 

ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000333-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA BARBOSA VIEIRA (REQUERENTE)

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

WILSON VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000333-11.2018.8.11.0037. Vistos etc. Defiro o pedido de extinção do 

feito formulado pelos requerentes (ID 12308549), vez que se 

reconciliaram, homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Publicada no sistema. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 29 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000450-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

TIAGO CAOVILLA (REQUERENTE)

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

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000450-02.2018.8.11.0037. Vistos etc. Defiro o pedido de extinção do 

feito formulado pelo requerente (ID 12915817), de modo que homologo a 

desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 29 de 

Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004943-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (DEPRECANTE)

VIVIAN BEHNING MANZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI LUIZ PICCININ JUNIOR (DEPRECADO)
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INTIMO a parte autora à efetuar o pagamento da diligência cotada na 

certidão do Senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 175,00 (cento e 

setenta e cinco reais), tendo em vista que o valor pago na GUIA Nº 28216, 

trata-se de complementação de custas e taxas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006046-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005609-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

CELIO MARINHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002357-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA PIERDONA (AUTOR(A))

ALBERI FALKEMBACH RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS POSSEBON NUNES (RÉU)

ANDRE LUIZ PRIETO (ADVOGADO(A))

PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico que decorreu o prazo para a 

purgação da mora, sem qualquer comprovação de tal providência pelas 

partes requeridas. Assim, em cumprimento a decisão contida no Id. 

10465817, 7º parágrafo, remeto os autos ao setor de expedição para 

confecção do mandado de despejo, para desocupação em 15 (quinze) 

dias. Outrossim, intimo a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada no Id. 12892447, bem como para manifestar acerca da 

reconvenção apresentada no Id. 13463895, pelo prazo legal. PRIMAVERA 

DO LESTE, 29 de agosto de 2018 ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 58103 Nr: 5723-28.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. L. F. DE CARVALHO COMÉRCIO ME, VERA 

LÚCIA FAVA DE CARVALHO, LUIZ CARLOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIZ LOMBARDI - 

OAB:OAB/MT 18.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5723-28.2008.811.0037 (Código 58103)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Meridiano Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Multisegmentos - Não Padronizados

Executados: V.L.F. de Carvalho Comércio ME e Outros

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores anexo.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Em seguida, cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira 

(fls.195).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135009 Nr: 6787-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO PARTICIPAÇÕES 

LTDA, BANCO INDUSTRIAL E COMÉRCIAL S/A -BICBANCO, BANCO 

INDUSVAL S/A, JONIS SANTO ASSMANN, BELLUNO LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, BANCO PINE S/A, BANCO ITAÚ S.A, BANCO 

BRADESCO S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE 

MATO GROSSO - SICOOB, BANCO SAFRA S/A, BANCO DA AMAZONIA, 

JNORTE CONSTRUTORA LTDA, BANCO J SAFRA S/A, MARCELO 

GONÇALVES, JOSE BENEDITO DO VALE, BIO SOJA FERTILIZANTES 

LTDA, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, HELM 

DO BRASIL MERCANTIL LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, 

HSBC BANK BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE EXTINTORES PARANÁ LTDA, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A, CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL 

LTDA, OURO FINO QUÍMICA LTDA, GRANORTE FERTILIZANTES LTDA, 

TROMINK INDUSTRIAL LTDA, MONSANTO DO BRASIL LTDA, ANACLETO 

BRUNETTA, EDUARDO LUIZ DEITOS, GERSON SALVADORI, JORGE LUIZ 

BORGHETTI, NORTOX S/A, PAULO CESAR BORGUETTI, CHEMINOVA 

BRASIL LTDA, BANCO BMG S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BANCO PAN S/A, 

CEAGRO AGRÍCOLA LTDA, KELIN REGINA ALBERTON, INTL FCSTONE 

MARKETS, LCC, AGRO ASSET BACKED FINANCING LTD, LATIN AMERICA 

EXPORT FINANCE FUND, LTD, PAETTO VEÍCULOS LTDA, ALZIRA 

CAETANO TONI, ADAMA BRASIL S/A, EDVANDRO TONI, COOPERATIVA 

AGRÍCOLA CAMPO DO TENENTE, PRADO SUZUKI E ASSOCIADOS S/S, 

BRICKELL S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E IVESTIMENTO, JONI SANTO 

ASSMANN, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, BREDA & CIA 

LTDA ME, ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO PAULISTA S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, TROMINK INSDUSTRIAL LTDA, OCTANTE 

SECURITIZADORA S/A, DARCI MONTAGNI, TEREZINHA DAS GRAÇAS DE 

SOUZA MONTAGNI, GETÚLIO GONÇALVES VIANA, BANCO DO BRASIL 

S/A, IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS, SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS S/A, AGROPECUARIA TRÊS ESTRELAS LTDA, PEREIRA 

E PARRA LTDA, COMPO DO BRASIL LTDA, TRANSCORPA TRANSPORTES 

DE CARGAS LTDA, FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO 1500 LTDA, COOAMI COOPERATIVA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO, SUL AMÉRICA COMPANHIA 

DE SEGURO SAÚDE, CONTROL UNION WARRANTS LTDA, MICROBIOL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, STEMAC S/A - GRUPOS GERADORS, 

SIVIERO CEREAIS, INSUMO AGRÍCOLAS E TRANSPORTE LTDA, CELSO 

APARECIDO LUCIANO PEREIRA - ME, CLIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, RECH AGRÍCOLA LTDA, MARUBENI AMERICA CORPORATION, 

MAXICON SISTEMAS LTDA - EPP, FERNANDA GOMES DAMASCENA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARADISO GIOVANELLA TRNSPORTES LTDA, 

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A - CCB 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13446, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - OAB:198905/SP, 

ADRIANO GREVE - OAB:SP/211.900, ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:OAB/MS 8659, ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - 

OAB:S/P29913, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890 PR, 
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ALEXANDRE VIEGAS - OAB:9321-A/MT, AMANDA MENDES - 

OAB:34.861, ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - OAB:SP/287.799, ANDRÉ 

LUIZ DA SILVA ARAÚJO - OAB:MT 3963, ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, ARTHUR BIRAL FRANCO - 

OAB:268.004/SP, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 31.405, CARLOS 

CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA 

- OAB:16915/MT, CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - OAB:15365, 

CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458, CIBELLY DE JESUS 

AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, CLARISSA ARAUJO GRECELLÉ - 

OAB:RS 83.790, CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO - OAB:SC 19.054-A, 

CLÁUDIO ANÔNIO CANESIN - OAB:OAB/PR 8.007, CLEIDI ROSANGELA 

HETZEL - OAB:8244, CLEVERSON JOSÉ VELLASQUES - OAB:69083/PR, 

DARLAN ADIB FARES - OAB:9.265, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, 

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:MT/10823, DYOGO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 11.084, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EDUARDO PECORARO - OAB:SP 196.651, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B, ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:MT 5614, ELTON FERNANDES RÉU - OAB:185631/SP, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT 13431-A, FÁBIO MARGIELA DE FÁVARI MARQUES - OAB:SP/ 

256. 707, FABIOLA PEREIRA BAHRUTH - OAB:SP/ 228.277, FERNANDO 

HACKMANNN RODRIGUES - OAB:RS/18.660, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:OAB/SP 84786, FERNANDO STEFANELLI GAULUCCI - 

OAB:SP/299.880, FRANKLYN CELSO FERREIRA - OAB:SC/39.398, 

GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, IGOR 

CASAGRANDE - OAB:70137, IVO WAISBERG - OAB:SP/146176, JOÃO 

CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI FILHO - OAB:SP/154061, JOAO 

JOAQUIM MARTINELLI - OAB:3210 - SC, JOAO JOAQUIM MARTINELLI 

- OAB:PR/25.430, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB/RJ 135.506, 

JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206, JORGE AMÁDIO 

FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:OAB/RS 

14.705, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - OAB:39277, 

JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 27.141, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, LÚCIO FEIJÓ DE ARAUJO 

LOPES - OAB:RS/50.791, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:14733-A, LUIZ ANTONIO GOMEIRO JÚNIOR - OAB:154.733, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARCELO DE CAMPOS BICUDO - OAB:SP 131624, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:, MARCELO LOPES - OAB:SP/ 

160.896-A, MARCIA GERHARDT SCARPIN - OAB:49.456, MARCIO KOJI 

OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MÁRCIO RICARDO DE SOUZA - 

OAB:291333, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT, 

MARINA ROSA DA SILVA - OAB:23939/O, MAURO DA SILVA 

ANDRIESKI - OAB:MT-10.925- B, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, MELISSA CRISTINA REIS - OAB:OAB/RS 54.330, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, MURILO HENRIQUE MIRANDA BELOTTI - 

OAB:237.635, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9845, OSMAR A. MAGGIONI - 

OAB:12.370-A, PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:54914/SP, PAULA 

MALUF TEIXEIRA - OAB:13.175/SC, PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4.883/MS, RALF MELLES STICCA - OAB:236.471/SP, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, REGINA CRISTINA DE GOES - 

OAB:9.546-A/MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10.071/MS, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, Ricardo Pomeranc 

Matsumoto - OAB:174042 SP, RODRIGO BARRETO COGO - 

OAB:164619A, RODRIGO FONSECA FERREIRA - OAB:SP/ 323.650, 

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, ROSANGELA MARIA 

DE PAULA - OAB:15.000, SAJUNIOR LIMA MARANHAO - OAB:OAB/MT 

6356, SANDRA APARECIDA PAIVA - OAB:PR 17363, SANDRA 

BERNARDES VILELA - OAB:8895/MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, SERGIO ZAHR FILHO - OAB:SP/154.688, 

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, STEPHANIA 

IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618, SUZIMARIA MARIA DE 

SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651, TALITA BARRETO - OAB:19.488 A /MT, THIAGO PEIXOTO 

ALVES - OAB:SP 301.491-A, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:18226/O, 

TIAGO MEURER DA SILVA - OAB:37.146/SC, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A, VALTER SCARPIN - OAB:6751, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:SP/ 257.198, WILLIAN DIAS 

CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:30857/PR, NILTON D. FENSTERSEIFER - OAB:7905 RS

 Processo nº 6787-63.2014.811.0037 (Código 135009)

Ação de Recuperação Judicial

 Requerentes: Unisagro Participações Ltda. e Costa & Vieira Ltda.

Vistos etc.

Altere-se o registro sistêmico, com a exclusão correlata (fls.5.549).

Expeça-se alvará judicial para alienação do imóvel em favor do credor 

Iharabras S/A Indústrias Químicas, constando a autorização de dispensa 

de apresentação das CND’s para formalização do ato, conforme 

determinação pretérita (fls.5.386), restando advertida a parte que a 

expedição do alvará não a exime do ônus relativo ao recolhimento dos 

emolumentos.

Autorizo o levantamento de valores pelo credor Safra S/A (fls.5.596; em 

conformidade com o memorial de fls.5.614).

Mantenho a decisão objurgada por seus lídimos fundamentos 

(fls.5.628/5.636).

Quanto ao petitório de fls. 5.637/5.638, impende destacar, inicialmente, que 

o acesso aos autos pelo mandatário legal não é, e nunca foi, obstado pelo 

fato do processo se encontrar em gabinete. Pelo contrário. O acesso 

sempre foi franqueado aos que compareceram em gabinete, com a maior 

presteza. Isso exige, por óbvio, a presença do causídico, ou, como 

certamente conhecido pelo patrono, a contratação de correspondente na 

comarca.

 Adiante, o acordo noticiado pela parte foi formalizado diretamente com a 

recuperanda, tendo em vista a autorização constante do plano (Lei nº 

11.101/05, art.66), sendo, a toda evidência, responsabilidade da parte o 

cumprimento da avença.

Despicienda qualquer intervenção judicial, máxime porque o requerimento 

é pautado em especulação pouco crível, tendo em vista que o 

inadimplemento poderia ensejar a quebra da empresa (Lei nº 11.101/05, 

art.61, §1º).

Altere-se o código bancário, conforme solicitado, expedindo-se novo 

alvará (fls.5.640).

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118018 Nr: 361-69.2013.811.0037

 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): ANTONIO SONAGLIO

 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:

 Processo nº 361-69.2013.811.0037 (Código nº 118018)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado

Executado: Antônio Sonaglio

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio de valores anexo.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.91).

Em seguida, intime-se a parte exequente, para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.
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Às providências.

Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69907 Nr: 2215-06.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABERSON TEILOR CAZARIN, BANCO DO 

BRASIL S/A

 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: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 

3.610, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, RICARDO 

MARQUES DE ABREU - OAB:MT/11683

 Processo nº 2215-06.2010.811.0037 (Código nº 69907)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Sérvio Túlio de Barcelos e José Arnaldo Janssen Nogueira

Executado: Faberson Teilor Cazarin

Vistos etc.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Em seguida, cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial 

da ordem de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69255 Nr: 1563-86.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FIUZA KREMER, PEDRO VARGAS 

GROEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 MT

 .Diante disso, nomeio a empresa especializada REAL BRASIL 

CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES, com endereço 

profissional na Av. Rubens de Mendonça, 1856, SL 408, Bosque da 

Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT).Intime-se a empresa nomeada para 

apresentar, em 5 (cinco) dias: I- proposta de honorários; II - currículo, com 

comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(CPC, art.465, §2º).Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes sobre a proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no 

prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, 

art.465, §3º).Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos (CPC, art.465, §1º).Apresentados os quesitos pelas 

partes, conclusos para a finalidade do artigo 470 do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120408 Nr: 2891-46.2013.811.0037

 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: ANNIBAL ANTÔNIO BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO, MARCO 

ANTÔNIO Vargas bertoni, Aparecido Paiva, ALVARO DUARTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:14327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:OAB/MT 

18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, RODOLFO 

WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Processo nº 2891-46.2013.811.0037 (Código 120408)

Ação de Usucapião

 Requerente: Annibal Antônio Bianchini

Requeridos: Francisco Flávio Terra Neto e Outro

Vistos em correição permanente.

O autor qualificou-se como casado na petição inicial. Portanto, tratando-se 

de ação que versa sobre direito real imobiliário, intime-se a parte autora 

para emendar a petição inicial, nos moldes do artigo 73 do Código de 

Processo Civil, em 15 (quinze) dias, ciente das consequências jurídicas.

Outrossim, verificada a irregularidade da representação da parte, 

suspendo o curso processual e determino a intimação pessoal do autor 

para saneamento do vício, mediante apresentação do instrumento de 

mandato outorgado ao causídico subscritor da petição inicial, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 76, §1º, I, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (META 2 – CNJ).

Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71943 Nr: 4258-13.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO, JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 Processo nº 4258-13.2010.811.0037 (Código 71943)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Du Pont do Brasil S/A – Divisão Pioneer Sementes

 Executados: Frederico Wagner França Tannure Filho e Outro

Vistos em correição permanente.

Intimem-se as partes e o leiloeiro para manifestarem-se sobre o 

requerimento do terceiro (fls.247/249), em 15 (quinze) dias.

Certifique-se sobre a atual situação processual dos autos nº 

1131-92.2017.8.11.0014 (Código 75143).

Expirado o prazo, imediata conclusão para deliberação, inclusive quanto 

ao pedido do credor (fls.267).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2981 Nr: 112-17.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA FRANÇA MONTORO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA FRANÇA MONTORO - 

OAB:MT 20871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:MT/4729-A

 Processo nº 112-17.1996.811.0037 (Código 2981)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Mariana França Montoro

Executado: Banco Itaú S/A

Vistos etc.

O executado foi intimado para adimplir o débito em 09 de setembro de 

2017, via DJE e deixou transcorrer o prazo sem apresentação de 

impugnação ou pagamento da verba executada, consoante certidão 

inclusa (fls.244).

Em 11 de dezembro de 2017, foi realizada penhora online via sistema 

BACENJUD (fls.248/251).

No dia 15 de dezembro de 2017, a parte executada opôs a exceção de 

pré-executividade, sob o fundamento de ilegitimidade da parte exequente 

(fls.253/258).

Regularmente intimada, a parte exequente apontou o caráter protelatório 

da defesa executiva, pela flagrante ausência de fundamento idôneo que a 

sustente (fls.262/263).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A defesa executiva é meramente protelatória eis que a legitimidade da 

parte exequente restou demonstrada com a procuração e 

substabelecimento colacionado nos autos (fls.32; 232).

Além disso, a verba executada foi regularmente arbitrada, em 10% sobre 

o valor da causa, consoante sentença transitada em julgado (fls.230; 

237/238; 239), não havendo viabilidade jurídica na redução de referido 

valor.

Isto posto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta.

Por fim, autorizo o levantamento dos valores bloqueados, na forma 

postulada (fls.262/263), após o transcurso do prazo para interposição de 

recurso.

Expedido o alvará, certifique-se sobre o integral adimplemento da 

obrigação executada.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 184823 Nr: 1355-58.2017.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LWASSV, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1355-58.2017.811.0037 (Código nº 184823)

Ação de Execução de Prestação Alimentícia

Exequente: Leonardo Wendel Alves Silva Strub Veiga

 Executado: Richard Gaertner

Vistos etc.

Ciente da renúncia (fls.71/73) para efeito de arbitramento de honorários no 

momento processual oportuno.

Verificada a irregularidade da representação da parte ante a renúncia dos 

causídicos constituídos (fls.71/77), suspendo o curso processual e 

determino a intimação da parte executada para saneamento do vício, 

mediante constituição de novo profissional com capacidade postulatória, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito à revelia, nos 

termos do artigo 76, §1º, II, do Código de Processo Civil.

Certifique-se sobre o cumprimento da determinação judicial derradeira.

Concluídas as diligências, conclusos para deliberação imediata conclusão 

(fls.78/80; 88).

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 184825 Nr: 1357-28.2017.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LWASSV, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA R. MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366 MT

 Processo nº 1357-28.2017.811.0037 (Código nº 184825)

Ação de Execução de Prestação Alimentícia

Exequente: Leonardo Wendel Alves Silva Strub Veiga

 Executado: Richard Gaertner

Vistos etc.

Consoante noticiado pela parte exequente, os pagamentos efetuados pelo 

executado (fls.54v/58) dizem respeito aos débitos executados nos autos 

nº 1355-58.2017.811.0037 (Código 184823), portanto pende de 

pagamento (diferenças relativas aos meses de janeiro/outubro de 2016) a 

importância de R$ 686,50 (seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta 

centavos).

Diante disso, intime-se a parte exequente para apresentar o valor do saldo 

devedor devidamente atualizado, em 5 (cinco) dias.

 Em seguida, intime-se o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, 

pagar o débito, sob pena de prosseguimento da execução.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123012 Nr: 5552-95.2013.811.0037

 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: LWASSV, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG, MSGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA CRISTINA PEREIRA - 

OAB:OAB/MG 161913, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Processo nº 5552-95.2013.811.0037 (Código nº 123012)

Ação de Indenização por Danos com pleito de Pensão Alimentícia

Requerente: Leonardo Wendel Alves Silva Strub Veiga

 Requeridos: Richard Gaertner e Mafre Seguros Gerais S/A

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita (fls.1262; 1244).

Ciente da renúncia (fls.1274/1276) para efeito de arbitramento de 

honorários no momento processual oportuno.

Determino a alteração sistêmica na forma normativa (fls.1272/1280).

Certifique-se sobre a remessa, pelo juízo deprecado, do CD-ROM com a 

gravação da testemunha Viviane Monteiro de Mattos (fls.1331 verso).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179662 Nr: 10420-14.2016.811.0037

 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: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A
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 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Mateus Ferreira 

Barbosa dos Santos, 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$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

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), 24 de agosto de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169298 Nr: 4943-10.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HALEXSANDRO ANASTACIO DE MOURA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Processo nº 4943-10.2016.811.0037 (169298)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

Requerente: Halexsandro Anastacio de Moura

 Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros

Vistos etc.

Tendo em vista que os documentos que instruem a inicial Boletim de 

Ocorrência nº 2016.160057 não é contemporâneo à data do acidente e é 

documento unilateral, designo audiência de instrução para a data de 10 de 

outubro de 2018, às 13h00min, cujo objeto incidirá sobre a efetiva 

ocorrência do sinistro, conforme narrativa inicial.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

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 (CPC, art.455).

 Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167118 Nr: 3769-63.2016.811.0037

 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: LUIS CARLOS FERNANDES

 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 

CANO - OAB:6611

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Luis Carlos 

Fernandes, 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), 24 de agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173403 Nr: 7000-98.2016.811.0037

 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: LUCIANO CUNHA DAS NEVES

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Luciano Cunha 

das Neves, 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 honorárias 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), 24 de agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161043 Nr: 850-04.2016.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 144546 Nr: 1838-59.2015.811.0037

 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: INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA ME, BERTOLINO RICARDO ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DALFOVO - 

OAB:OAB/SP 241.788, KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - 

OAB:25221/O, MATEUS FONSECA PELIZER - OAB:SP/ 153725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data a Dra. Keila Cadore, OAB-MT 25221, compareceu 

nesta secretaria e retirou as Cartas Precatórias de f. 86/89. Certifico ainda 

que o(a) advogado(a) da parte autora ficam INTIMADO(A) a comprovar 

nos autos a distribuição das missivas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128885 Nr: 1762-69.2014.811.0037

 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): L A MATHEUS ME, LUCIANA APARECIDA 

MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142681 Nr: 1014-03.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA C. MARQUETTI - EPP

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente à informar o atual endereço da executada, para 

posterior citação, tendo em vista que o mandado de fl 79/80 foi negativo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74870 Nr: 7188-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN MARLON BERALDO DE PIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessando da silva - 

OAB:34082, ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - OAB:GO/21644-E, 

FABIANO DA SILVA BÍLIO - OAB:, LUCIANO DA SILVA BILIO - 

OAB:OAB/GO 21.272, MICHELE HENRIQUES THÓ - OAB:193181/SP, 

THAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA BÍLIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 INTIMAÇÃO do executado para pagar o valor de R$ 87.966,21 (oitenta e 

sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte um centavos), no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa nos termos do artigo 523, §1º e 

seguintes, do Novo Código de Processo Civil/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139741 Nr: 10110-76.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação 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 SANTANDER (BRASIL) S/A, MARCELO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:OAB/MS 8659, CAMILLA B. MEDEIROS - OAB:MT 9519, LÁZARO 

JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:MT 8.194-A, LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:SP/ 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, RICARDO POMERANC MATSUMOTO - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 58103 Nr: 5723-28.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. L. F. DE CARVALHO COMÉRCIO ME, VERA 

LÚCIA FAVA DE CARVALHO, LUIZ CARLOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIZ LOMBARDI - 

OAB:OAB/MT 18.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para informar o atual endereço do executado, 

para o cumprmento das decisões de fls. 174 e 195, tendo em vista que a 

intimação de fl. 188/189 foi negativa,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68947 Nr: 1256-35.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO SARI

 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: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LIMA - OAB:21387-B, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA 

- OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, 

WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111897 Nr: 2347-92.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN 

MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

Françoise Heinze - OAB:OAB/RS 52.293, SERGIO BRAIBANTE PEREZ - 

OAB:25.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GRACIELY 

MARTIGNAGO - OAB:MT 12996, HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT, SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO PILOTO 

MACIEL, para devolução dos autos nº 2347-92.2012.811.0037, Protocolo 

111897, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000578-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (ADVOGADO(A))

MARCOS DIONE LIRA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))
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BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000578-56.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MARCOS DIONE LIRA SANTOS 

RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de 

agosto 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004656-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME MACHADO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004656-59.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE GUILHERME MACHADO DO 

NASCIMENTO Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra JOSE GUILHERME 

MACHADO DO NASCIMENTO, ambos qualificados. Despacho inicial 

determinando o pagamento de custas (id. 14076763). O autor pugnou pela 

desistência da ação, cancelamento da distribuição (id. 14256858). É o 

relato. Decido. O autor pugnou pela desistência da ação (id. 14256858). 

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em consonância 

com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem custas e sem 

honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Não há restrições 

a serem baixadas. Com o transito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004921-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR ROSSETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004921-95.2017.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: ODAIR ROSSETO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por COOALESTE- COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO em face do 

ODAIR ROSSETO, devidamente qualificados nos autos. No ID 14191364, a 

parte requerente pugnou pela desistência na ação e a extinção do 

processo, com anuência do requerido. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela 

qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas e taxas pelo requerente. (id. 

14191364). Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de agosto 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003728-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI (ADVOGADO(A))

GENNADY KUZNETSOV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003728-45.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: GENNADY KUZNETSOV Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em face de GENNADY KUZNETSOV, devidamente 

qualificados nos autos. No ID 14759396, a parte requerida apresentou 

contestação com pedido de tutela de urgência em caráter incidental, 

aduzindo que integra os grupos/cotas de consórcio n.º 8450/295, 

8455/89, 8458/50, 8458/66, tendo aderido a tais cotas visando a aquisição 

do veículo aprendido na presente demanda, as quais totalizavam no 

momento da contratação o valor de R$ 180.594,17 (cento e oitenta mil, 

quinhentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos). Alega que, 

do valor contratado das 04 (quatro) cotas de consórcio, o requerido 

adimpliu 82,91% do valor integral da dívida, considerando a média 

ponderada de todas elas, bem como que é desproporcional a medida de 

apreensão do veículo, uma vez já ter sido efetuado o pagamento no 

patamar de 82,91% do valor global do consórcio, sendo admitida a teoria 

do adimplemento substancial do contrato. Relata, ainda, que o requerido 

possui apenas o referido bem como fonte de renda e sustento à sua 

família. Requer a concessão da tutela de urgência em caráter incidental 

para fins de reconsideração da liminar de busca e apreensão, 

determinando a restituição imediata do bem ao requerido, ante a aplicação 

da teoria do adimplemento substancial do contrato. Alternativamente, 

requer que seja nomeado o próprio requerido como depositário do bem 

apreendido, evitando a paralisação de seu trabalho. É o relatório. 

Fundamento e decido. De acordo com a nova sistemática normativa 

vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que 

a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e Tutela de Evidência. 

Nestes termos: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Complementando o preceptivo, o parágrafo único 

do mesmo artigo, dispõe acerca da possibilidade do pedido de tutela 

antecipada ser concedido em caráter antecedente ou incidental: “A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental”. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Destarte, para que se antecipem os efeitos da 

tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o 

pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, o 

requerido alega já ter adimplido mais de 80% do valor do consórcio, 

aduzindo a comprovação da probabilidade do direito com base no 

adimplemento substancial do contrato. No entanto, conforme já decidido 

pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial, não 

se aplica a teoria do adimplemento substancial em ações de busca e 

apreensão, uma vez que tal teoria é incompatível com o Decreto-Lei n. 

911/1969, que exige expressamente a quitação integral da dívida para que 

o bem alienado fiduciariamente seja liberado. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA 

SEÇÃO DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme 

entendimento da Segunda Seção do STJ, não se aplica a teoria de 

adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, 

cabendo ao banco promover a busca e apreensão independentemente da 

extensão do débito. (TJ-MT - APL: 00036223120168110039 58683/2017, 

Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 

14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

20/06/2017). Assim, considerando que referida teoria é inaplicável no 

caso em tela, visto tratar-se de ação de busca e apreensão regida pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, a prova inequívoca e plausibilidade do direito 
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substancial invocado não restaram demonstradas de forma incontroversa. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PLEITEADA. Quanto ao pedido de 

nomeação do requerido como depositário fiel do bem, nos procedimentos 

atinentes à alienação fiduciária, o bem apreendido deve ficar em mãos do 

depositário fiel indicado pelo credor fiduciário, sendo possível a nomeação 

do devedor como fiel depositário somente quando cabalmente 

demonstrado a essencialidade do bem ao exercício da atividade laborativa. 

Assim, intime-se o requerido, por meio de seu advogado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar documentos que comprovem a 

indispensabilidade do veículo apreendido para exercício de sua atividade 

laborativa, sob pena de indeferimento do pedido. Se prejuízo, intime-se a 

parte requerida, por meio de seu advogado para, no mesmo prazo, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e 

outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria 

gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002646-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002646-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOCEMAR DA ROSA Vistos. Intime-se 

a parte autora, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, bem 

como providenciar o pagamento da diligência (id. 13168891), no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003952-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. T. L. -. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 3 9 5 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALGOI 

TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face do VALGOI TRANSPORTES LTDA - EPP, 

representada por JOAO PAULO FERST VALGOI todos qualificados nos 

autos. No id. 14264304, 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 (id. 14264304), 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, despesas processuais e honorários advocatícios, 

nos termos do acordo. Não há restrições a serem baixadas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de agosto 

de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002558-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE PAULO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002558-04.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO DE PAULO Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face do PAULO DE PAULO, devidamente 

qualificados nos autos. Decisão inicial (id. 13198303), deferindo a medida 

liminar. No Id. 13747623, a parte requerente pugnou pela desistência na 

ação e a extinção do processo. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela 

qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e taxas judiciárias (id. 

13009219). Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de agosto 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003668-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VILMA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000942-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

EDIMUNDO BEZERRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005110-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerida para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004883-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

VALDENICIA PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JULIANA ANDREIA LERNER QUEIROZ (RÉU)

ARI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GESSELLER PINTO QUEIROZ (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005899-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO (ADVOGADO(A))

GETULIO BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARILEY CHAVES DAVID (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que a Carta Precatória não preenche os requisitos do art. 260 

do CPC, ante a ausência da decisão que deferiu a gratuidade, deste modo, 

nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art.2º, inciso IV, letra d, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o necessário para o cumprimento da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005914-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIRO GUENO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UMBERTO JOAO GUENO OAB - 533.885.859-20 (REPRESENTANTE)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação/intimação, 

no prazo de 05 dias, bem como INTIMAR para comparecer na audiência de 

conciliação/mediação, no dia 25/09/2018, às 13:00horas, a ser realizada 

no CEJUSC, localizado nas dependências da UNIC, Av. Paulo Aranda, 241, 

bloco I, sala 1.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002429-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTEU VALENTIN PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito , no prazo legal, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002375-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

PRISCILA SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não requereu o que de 

direito, apesar de intimada pelo DJE.. Assim, 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, sob pena 

de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001225-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

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 impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001157-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L J RODRIGUES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

LAZARO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data as partes executadas não pagaram o 

débito e não ofereceram embargos, apesar de citadas.Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora requerer o que de direito 

,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006265-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BADARO PEREIRA (REQUERIDO)

LUIS ANTONIO ORLANDI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

se manifestar sobre os Embargos de Declaração , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001320-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

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 impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004059-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA REGINA GOMES DA MOTA (AUTOR(A))

LARA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000326-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PAIVA (RÉU)

MARIA HELENA VARGAS PAIVA (RÉU)

 

Certifico que até a presente data as partes requeridas não pagaram o 

débito e não ofereceram embargos monitórios, apesar de citadas.Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 8.1.1 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000883-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

OSMANO CUSTODIO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ROBSON FAGUNDES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001354-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002901-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

KELLEN FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002143-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J DE SANTANA JUNIOR & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte não pagou e nem apresentou embargos, apear de 

devidamente citada, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000066-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAVANELLO (ADVOGADO(A))

MARCELO PILOTO MACIEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA BARBOZA GUADAGNIN (EXECUTADO)

ARNILDO GUADAGNIN (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data as partes executadas não pagaram o 

débito e não ofereceram embargos, apesar de citadas.Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001209-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SOARES FILHO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003098-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BARCELLOS PEREIRA (RÉU)

EVERALDO POZZEBON (RÉU)

 

Certifico que conforme os IDs 9412634, 9773342 e 13745159, os 

requeridos foram citados, porém não manifestaram, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000921-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA SARDI (ADVOGADO(A))

ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIONTI OVCHINNIKOV (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 508,60, conforme Provimento 007/2007-CGJ, bem como para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004888-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRAZ DA CONCEICAO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001321-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

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 impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000491-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO MARODIM (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001331-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(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 manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002638-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VANUSA SOUSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001069-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

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 impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005876-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

IRENE ALEXANDRE GOUVEIA BOTTON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001599-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PATRICIO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o complemento da diligência no valor de R$ 980,00 ( 

novecentos e oitenta reais ) , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003343-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE (ADVOGADO(A))

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(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 AUTORA 

para impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003830-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SEBASTIAO CASCIANO DUTRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003834-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA RIBEIRO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 
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requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002228-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINIMBALDO ZANONI (REQUERIDO)

 

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, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001208-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JANAINA CLARES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004416-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN VICTOR RODRIGUES DE FARIAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25538 Nr: 1920-13.2003.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E INDUSTRIAS BRASILEIRAS COINBRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da complementação da diligência no valor de 

3.829,40, conforme certidão de fls. 530 ou requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 203133 Nr: 863-32.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON, LARI KOLLN, HOJE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda, 

vista dos autos à parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6671 Nr: 203-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA, FABIANO 

COSTA TERUEL, JOSÉ ROBERTO TERUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Aparecida Pérez 

Herédia - OAB:4.762-A

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através do sistema INFOJUD, 

da parte executada JOSÉ ROBERTO TERUEL.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

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

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23447 Nr: 448-74.2003.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FRICK DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005707-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO (ADVOGADO(A))

GONCALO SOARES SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005707-08.2018.8.11.0037 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,29 de agosto de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004749-56.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE LIMA (AUTOR(A))

ADILES MARIA FONTANIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004749-56.2017.8.11.0037 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,29 de agosto de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006088-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ROSICLER SPAT DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1006088-50.2017.8.11.0037 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,29 de agosto de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000700-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

DINALVA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000700-35.2018.8.11.0037 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,29 de agosto de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005962-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

DEOCRECIANO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005962-63.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DEOCRECIANO PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

DEOCRECIANO PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de neoplasia maligna, imunidade baixa devido a 

radioterapia, fraqueza, fadiga e dores intensas, impedindo-o de trabalhar. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, existe início de prova material, bem como de 

incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há 

necessidade de comprovar mediante laudo pericial, atestando a 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA 

JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido 

em razão da incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade 

do segurado para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 

8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 

exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial 

- a incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações e dos exames 

médicos juntados, resta demonstrado, de forma patente, a incapacidade 

temporária da parte requerente para o labor, bem como a inexistência de 

recursos próprios e da sua família para prover a sua subsistência, razão 

pela qual DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em razão 

da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o médico 

Dr. Junior Lima Bezerra, que atende nesta comarca, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 
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intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se as partes sobre o teor desta decisão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005943-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

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 : 

1005943-57.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DEBORA CRISTINA DE 

OLIVEIRA 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, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização 

de perícia antes da citação. Assim, em razão da suposta patologia que 

está acometida a parte requerente, nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo 

Bussiki (Ortopedista), com endereço na Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, 

AP n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e 

(65) 9 8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6205431118, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005964-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

IRACI SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005964-33.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): IRACI SOARES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por IRACI SOARES DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portadora de neoplasia maligna na mama, 

com lesão invasiva e cegueira nos dois olhos, impedindo-o de trabalhar. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, existe início de prova material, bem como de 

incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há 

necessidade de comprovar mediante laudo pericial, atestando a 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA 

JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido 

em razão da incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade 

do segurado para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 

8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 

exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial 

- a incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 
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INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações e dos exames 

médicos juntados, resta demonstrado, de forma patente, a incapacidade 

temporária da parte requerente para o labor, bem como a inexistência de 

recursos próprios e da sua família para prover a sua subsistência, razão 

pela qual DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em razão 

da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o médico 

Dr. Junior Lima Bezerra, que atende nesta comarca, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se as partes sobre o teor desta decisão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005198-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DAL MORO MAZZARDO (REQUERENTE)

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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 : 

1005198-77.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDNA DAL MORO 

MAZZARDO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Evidenciada a distribuição 

equivocada, remetam-se os autos à 4ª Vara de Fazenda Pública. 

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 08 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000735-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VALDEIR JOSE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000735-92.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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, 29 de agosto de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judicial

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002254-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

LURDILENE APOLINARIO MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002254-05.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: LURDILENE APOLINARIO MACHADO REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ MT Vistos. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LURDILENE APOLINARIO 

MACHADO em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO e 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que possui um suposto débito 

referente ao veículo GOL, cor branca, placa JYQ8620, RENAVAN 

00662753763, com o qual a parte autora desconhece qualquer vínculo, 

sofrendo grandes prejuízos. Assim, requer, em sede de tutela antecipada, 

a cessação de todas as cobranças junto ao DETRAN – MT e SEFAZ, 

referentes ao veículo vinculado em nome da autora e a exclusão das 

cobranças dos supostos débitos em seu nome, a qual foi inscrita pela 

Procuradoria Geral do Estado – MT (PGE) em Dívida Ativa, referente aos 

IPVAs em atraso dos anos de 2013 a 2018. Ainda, pugna pela expedição 

de ofício ao Cartório de Títulos e Protestos da cidade desta comarca para 

que haja imediata retirada do protesto em nome da autora até o trânsito em 

julgado desta ação, bem como o bloqueio do veículo e retirada de 

circulação caso seja encontrado. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: "A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo". Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: "Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

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

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

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

resultado útil do processo". Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato - presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, NÃO vislumbro 

a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de 

urgência, pois a mera alegação da aprte autora de que não possui vínculo 

com o referido veículo não é capaz de demonstrar a probalidade do direito, 

de modo que INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA. Citem-se as partes 
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requeridas, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para apresentarem contestação, no prazo previsto no artigo 335 do 

mesmo diploma legal. Consigne-se no mandado que não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte requerente (artigo 344, Código de Processo Civil), sendo a parte 

requerida considerada revel. Defiro a justiça gratuita. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005258-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE JESUS VALADAO (REQUERENTE)

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005258-84.2017.8.11.0037 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,29 de agosto de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVAN CAVALCANTE (AUTOR(A))

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001061-52.2018.8.11.0037. AUTOR(A): VALDIVAN CAVALCANTE RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

c/c APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por VALDIVAN 

CAVALCANTE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 13828123, a parte 

requerente pugnou pela desistência da ação e a extinção do processo. É 

o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, 

razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003842-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MAURO DE JESUS MERIGIO (REQUERENTE)

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003842-81.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MAURO DE JESUS MERIGIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Analisando os autos, verifico que a decisão de ID nº 14886207 

deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para prestação e 

serviço de home care, todavia, até o momento não foi cumprida pelo 

requerido, tampouco foi nomeada empresa para fornecer o tratamento. 

Dessa forma, considerando as necessidades do paciente, NOMEIO a 

empresa “M.R TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA”, cujo orçamento se 

encontra no ID nº 9507086 (página 13), ressaltando que o custo do 

tratamento será suportado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mediante a 

apresentação de nota fiscal. Assim, INTIME-SE a empresa nomeada para 

que inicie o tratamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como 

que retire de seu orçamento o preço fixo de “transporte dentro do 

Município (ilimitado) para consultas e exames laboratoriais”, visto que não 

cabe à empresa prestadora do serviço realizar transporte da paciente, 

deslocando-a para onde quer ou tenha que ir, as custas do Poder Público, 

sem a prévia autorização de pagamento de referidas despesas, exceto 

em casos de extrema urgência, o que deverá ser demonstrado no 

processo. ADVIRTA-SE a empresa nomeada de que, MENSALMENTE, 

deverá apresentar relatório médico detalhado e legível, confeccionado por 

cada profissional envolvido no tratamento, narrando o atual quadro clínico 

da paciente, inclusive justificando os motivos que ensejarão a 

continuidade ou cessação do serviço contratado, bem como as Notas 

Fiscais correspondentes aos serviços e materiais dispensados para o 

tratamento. Deverá, ainda, emitir relatório descritivo acerca dos custos 

operacionais de cada serviço prestado, inclusive justificando a carga 

horária dispendida por cada profissional, além dos valores, 

pormenorizados, dos equipamentos e suplementos utilizados. Por fim, o 

relatório médico fornecido pela empresa, atestando a necessidade de 

prorrogação do tratamento, deverá projetar o prazo aproximado de sua 

prorrogação, e ser encaminhado a este juízo com antecedência mínima de 

10 (dez) dias. A transferência do numerário (pagamento) será autorizada 

mediante apresentação de nota fiscal especificada, com demonstração 

analítica do valor e dos materiais utilizados na prestação do serviço 

autorizada judicialmente (Prov. 02/2015-CGJ, artigo 10). Apresentadas as 

notas fiscais, dê-se vista dos autos aos entes públicos para 

manifestação, facultando-lhe a adoção das providências necessárias 

(Prov. 02/2015-CGJ, artigo 10, §4º). Tratando-se de prestação continuada, 

é obrigatória a renovação e apresentação periódica do relatório médico, 

mensalmente, sob pena de perda de eficácia da medida (Prov. 

02/2015-CGJ, artigo 11). Sem prejuízo, requisite-se à Central de 

Regulação, Controle e Avaliação do Município de Primavera do Leste/MT, 

mensalmente, a avaliação quanto ao grau de complexidade assistencial, 

com declinação específica da elegibilidade ou não da paciente para 

internação domiciliar em regime de home care, devendo o laudo ser 

juntado aos autos em 05 (cinco) dias após a avaliação. Ademais, 

considerando que o Município disponibiliza fraldas geriátricas, intime-se a 

parte autora para solicitar o seu fornecimento junto ao setor municipal 

responsável, devendo informar nos autos no prazo de 10 (dez) dias. Por 

fim, intime-se a parte autora para juntar aos autos orçamentos 

comparativos com outras empresas do Estado, observando-se as 

necessidades apontadas, com o intuito de constatar o preço de mercado, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126819 Nr: 9349-79.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA GRACIELA LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Processo nº: 9349-79.2013.811.0037 (Código 126819)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por RUBIA GRACIELA 

LONGHI em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 164/167, guias de depósito judicial comprovando que a obrigação 
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foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 164/167.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126807 Nr: 9337-65.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SOARES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - 

OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO 

ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Processo nº: 9337-65.2013.811.0037 (Código 126807)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ROSANGELA 

SOARES FARIAS em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 157/160, guias de depósito judicial comprovando que a obrigação 

foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 157/160.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130965 Nr: 3542-44.2014.811.0037

 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: JOEDSON BORTOLOTTE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 3542-44.2014.811.0037 (Código 130965)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por JOEDSON 

BORTOLOTTE XAVIER em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – 

MT, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 168/171, guias de depósito judicial comprovando que a obrigação 

foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 168/171.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40974 Nr: 3420-12.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELI TIRLONI CANZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691

 Processo nº: 3420-12.2006.811.0037 (Código 40974)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por JOVELI TIRLONI 

CANZI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 263/264, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 263/264.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147688 Nr: 3332-56.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELI TIRLONI CANZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MT/ 2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Processo nº 3332-56.2015.811.0037 (Código 147688)

 Vistos.
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Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72113 Nr: 4428-82.2010.811.0037

 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: EZEQUIEL PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4428-82.2010.811.0037 (Código 72113)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por EZEQUIEL 

PEREIRA DA COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 206/207, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 206/207.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104297 Nr: 3261-93.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANY SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3261-93.2011.811.0037 (Código 104297)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por JEANY SOUZA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 247/248, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 247/248.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113875 Nr: 4377-03.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO SEVERO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4377-03.2012.811.0037 (Código 113875)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por APARECIDO 

SEVERO BONFIM em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 133, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 133.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137335 Nr: 8543-10.2014.811.0037

 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: OSCAR ANDRADE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7543-10.2014.811.0037 (Código 137335)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por OSCAR ANDRADE 

DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 305/306, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 305/306.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.
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Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138768 Nr: 9540-90.2014.811.0037

 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: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9540-90.2014.811.0037 (Código 138768)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ANTONIO CARLOS 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 130 e 135, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 130 e 135.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105623 Nr: 4652-83.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA DE JESUS MORAES DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 4652-83.2011.811.0037 (Código 105623)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ZÉLIA DE JESUS 

MORAES DELMONDES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 256/257, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 256/257.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68068 Nr: 408-48.2010.811.0037

 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: EDNA RODRIGUES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147046 Nr: 3052-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3052-85.2015.811.0037 (Código 147046)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por FABIANE MARISA 

SALVAJOLI GUILHERME em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

– MT, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 46/47, guia de depósito judicial comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 46/47.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62892 Nr: 2744-59.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2744-59.2009.811.0037 (Código 62892)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por DONIZETH 
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RODRIGUES DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 195/196, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 195/196.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162446 Nr: 1441-63.2016.811.0037

 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: MALVINA EICKHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1441-63.2016.811.0037 (Código 162446)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MALVINA 

EICKHOFF em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 103/104, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 103/104.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163784 Nr: 2114-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2114-56.2016.811.0037 (Código 163784)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por TEREZA SCHAFER 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 147/148, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 147/148.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138276 Nr: 9185-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIRIA QUEIROZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9185-80.2014.811.0037 (Código 138276)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por OLIRIA QUEIROZ 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 156/157, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 156/157.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138700 Nr: 9483-72.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA IRENE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9483-72.2014.811.0037 (Código 138700)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por SONIA IRENE 

SOARES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 
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devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 273/274, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 273/274.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145933 Nr: 2507-15.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FAVARIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2507-15.2015.811.0037 (Código 145933)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por DOMINGOS 

FAVARIN NETO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 131/132, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 131/132.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51992 Nr: 7420-21.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BIFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA ÉMILE M. JORGE DE 

SOUZA - OAB:MT 1585180/PROC

 Processo nº: 7420-21.2007.811.0037 (Código 51992)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por TEREZINHA BIFF 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 35/36 dos autos em apenso, informação de pagamento da 

requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 35/36 dos autos em 

apenso.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157102 Nr: 7697-56.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA BIFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 Processo nº 7697-56.2015.811.0037 (Código 157102)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 213591 Nr: 5753-14.2018.811.0037

 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: NELI MARIA RAMPAZO LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5753-14.2018.811.0037 (Código 213591)

Vistos.

Às fls. 49/50, o NAT informou que o acesso a medicamentos 

antineoplásicos não se dá por meio de programas de medicamentos, mas 

sim por estabelecimentos de saúde credenciados no SUS e habilitados em 

oncologia (UNACONs), os quais são responsáveis pelo fornecimento de 

medicamentos oncológicos.

Assim, intime-se a parte autora para solicitar o medicamento junto aos 

estabelecimentos credenciados no SUS, devidamente mencionados no 

referido parecer, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com a juntada das informações, venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141222 Nr: 300-43.2015.811.0037

 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: IZETE TEREZINHA BATISTELLA BOESE, GUILHERME 

BOESE SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a Advogada da parte 

Autora para, no prazo de 10(dez) dias, tomar conhecimento do ofício 

juntado às fls. 249/255.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112267 Nr: 2667-45.2012.811.0037

 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: SERGIO GOMES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a Advogada da parte 

Autora do desarquivamento dos autos, bem como para manifestação no 

prazo de 10(dez) dias, consignando que decorrido o prazo os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156640 Nr: 7479-28.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO GOMES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:PROCURADORA FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a Advogada da parte 

Autora do desarquivamento dos autos, bem como para manifestação no 

prazo de 10(dez) dias, consignando que decorrido o prazo os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145162 Nr: 2141-73.2015.811.0037

 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: GESILENE BENTO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 10(dez) dias, apresentar impugnação à contestação da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51307 Nr: 6632-07.2007.811.0037

 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: DMDL, CLEIDEMAR CAÇULA MENDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA- PROCURADORA FEDERAL - MAT. 1585248 - 

OAB:OAB/MT 5319

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120267 Nr: 2741-65.2013.811.0037

 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: DORIVAL AGULHOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA ALESSANDRA FACHIN 

PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALÉRIUS HATIRO KATO 

FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA 

- OAB:PROC.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160963 Nr: 822-36.2016.811.0037

 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: LOURDES MARIA PAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pela parte requerida.

5ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA Nº. 002/2018

Doutor EVINER VALÉRIO, Juiz de Direito Titular da 5ª Vara-Juizado 

Especial Cível e Criminal, Juizado da Fazenda Pública, Vara Ambiental – 

Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando o ofício circular 

Gab. CGJ nº 227/2011,

 RESOLVE,

01–DESIGNAR o período de 03 de setembro a 03 de outubro de 2018 para 

a CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos processos judiciais, físicos e virtuais, 

livros, pastas e demais atos relacionados com o movimento forense, da 5ª 

Vara da Comarca de Primavera do Leste, das 12horas às 19horas, 

podendo o horário ser estendido caso houver necessidade;

02–NOMEAR a servidora Priscila Juliana Leite da Silva, Assessora de 

Gabinete II, para secretariar os trabalhos correcionais;

03–DETERMINAR à Senhora Gestora da Escrivania que providencie para 

que todos os processos, incidentes, livros físicos, se for o caso, e 

materiais utilizados estejam à disposição do Juízo no início dos trabalhos 

da correição;

04–CONVIDAR os senhores serventuários, advogados, membros do 

Ministério Público, partes e o público em geral para acompanhar os 

trabalhos da Correição, querendo, oportunidade em que serão resolvidas 

todas as reclamações e sugestões que forem apresentadas;

05–INFORMAR que durante os trabalhos da correição será dada 

prioridade a todos os processos sentenciados e os incidentes decididos 

serão rigorosamente verificados, observando se as partes foram 

devidamente intimadas da sentença; se houve recurso; se a Secretaria 

está cumprindo as determinações judiciais nos prazos legais e se todos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 253 de 768



os andamentos estão atualizados no Sistema Apolo, sem prejuízo do 

normal funcionamento da Vara, já que não ocorrerá qualquer tipo de 

interrupção ou suspensão do expediente, salvo por motivo de força maior 

e de interesse da justiça.

06–Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se e cumpra-se, remetendo-se 

cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça, Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça, aos representantes do Ministério Público, Defensores Públicos em 

exercício na Comarca, ao Presidente da Subseção da OAB, afixando-se 

uma cópia no átrio do Fórum, na porta da escrivania e do Gabinete, para 

conhecimento do público em geral.

 Primavera do Leste, 23 de agosto de 2018.

EVINER VALÉRIO

 Juiz de Direito

 

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000783-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALSO DONDE POLESSO (EXEQUENTE)

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ARAUJO (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Manifeste-se a parte exequente acerca da exceção de 

pré-executividade (Id. 9801545), no prazo de em 15 dias (quinze) dias. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010773-49.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUERRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

TALITA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010773-49.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: GUERRA REPRESENTACAO 

COMERCIAL LTDA - ME EXECUTADO: OI S.A Vistos. Verifica-se que os 

presentes autos transitaram em julgado conforme certidão de Id 4878408, 

contudo a parte executada está em recuperação judicial. Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial. Com efeito, após vários julgados que 

analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça 

muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy Andrighi, 

rematou o entendimento de que em se tratando de atos de constrição 

patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite da 

Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio mor 

regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que está 

em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 28 de agosto de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004502-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE ANTONIA GUEDES ALVES (EXEQUENTE)

CLADEMIR ROMEU DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VASCONCELOS MATIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004502-75.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JULIANE ANTONIA GUEDES 

ALVES EXECUTADO: BRUNO VASCONCELOS MATIAS Vistos. Trata-se 

de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte executada não 

pagou nem indicou bens. De início, compulsando detidamente os autos, 

verifico que o exequente fez incluir no cálculo que aparelhou sua 

pretensão equivocadamente honorários advocatícios, além da multa 

prevista no art. 523, do CPC (Id. 12158564). Não incide honorários 

advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 

55 da Lei 9.099/95. Não fosse o suficiente, não há se falar também na 

aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, porquanto, sua incidência 

está prevista somente no cumprimento de sentença, que não é o caso dos 

autos, por tratar-se de execução de título extrajudicial (cheque). Diante 

disso, mantenho o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos). Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da 

efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010601-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA MARCOLINO NUNES 01443113999 (EXEQUENTE)

LEO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE CONRADO GUERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

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

apresentar planilha atualizada do débito, descontando-se do valor do 

crédito a quantia já penhorada via BACEN-JUD (Id. 9225440). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos. Dando 

seguimento, intime-se a executada no endereço indicado na petição de Id. 

10534751, dando-lhe conhecimento da penhora efetivada no Id. 9225440, 
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para, querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Primavera do Leste, 28 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010112-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Não foi possível realizar a tentativa de penhora, via sistema 

Bacenjud, uma vez que o CNPJ não corresponde à denominação social da 

executada, conforme print da tela que segue anexo. Assim, manifeste-se 

a parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000197-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE BARBOSA SILVA (EXEQUENTE)

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000197-48.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: GISLENE BARBOSA SILVA 

EXECUTADO: BRUNA RODRIGUES DE SOUZA Vistos. Trata-se de 

execução de título extrajudicial em que, citada, a parte executada não 

pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da 

devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na 

oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Quanto ao pedido de penhora dos bens 

que guarnecem a residência, a Lei 8009/90, em seu art. 1º e parágrafo 

único, estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do 

casal ou da entidade familiar e, dos móveis que guarnecem a casa, desde 

que quitados. Essa garantia abrange não somente os bens considerados 

essenciais à habitualidade, mas também, aqueles usualmente mantidos em 

um lar comum ou necessários à vida familiar, em consonância com o 

objetivo maior da Lei 8.009/90, que visa garantir a dignidade da pessoa 

humana. Isto posto, INDEFIRO a penhora dos bens que guarnecem a 

residência da parte executada, porque impenhoráveis. Assim, abro prazo 

de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011427-36.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAIMIRES FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

TALITA MOURA BARRETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Não foi possível realizar a tentativa de penhora, via sistema 

Bacenjud, uma vez que o CNPJ não corresponde à denominação social da 

executada, conforme print da tela que segue anexo. Assim, manifeste-se 

a parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010989-49.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS ANTONIO GATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 29 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005372-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI (EXEQUENTE)

INGRYDYS HANANDA MINGOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005372-23.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: INGRYDYS HANANDA MINGOTI 

EXECUTADO: SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA Vistos. Trata-se de 

execução de título extrajudicial em que, citada, a parte executada não 

pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da 

devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na 

oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010930-56.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOBIO BRAGANHOLO (EXEQUENTE)

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMERE DE MORAES SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010930-56.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ARNOBIO BRAGANHOLO 

EXECUTADO: ROSEMERE DE MORAES SOUZA Vistos. Trata-se de 

execução de título extrajudicial em que, citada, a parte executada não 

pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da 

devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na 

oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011532-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA CRISTINA TORRES DE MELO (EXEQUENTE)

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011532-76.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: PAMELLA CRISTINA TORRES 

DE MELO EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011862-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MOTTA FUZETI (EXEQUENTE)

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN DEPONTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011862-73.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: TATIANA MOTTA FUZETI 

EXECUTADO: EDIVAN DEPONTI VISTOS. DEFIRO penhora eletrônica no 

Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em 

consulta posterior constatei que a ordem de penhora foi um sucesso 

absoluto, de forma que procedi à ordem de transferência do valor para a 

conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça. INTIME-SE POR 

EDITAL, CONFORME DEFERIDO EM ID 9889294, o devedor dando-lhe 

conhecimento da penhora para, querendo, oferecer impugnação em 15 

dias. Serve a presente decisão como ofício para vinculação do valor ao 

processo na Conta de Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 29 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000706-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MANOEL DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte devedora 

não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado, pois o CNPJ da parte devedora não encontrou resultados 

positivos, conforme ordem em anexo. Na oportunidade, consubstanciado 

nos princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora, que restaram negativas, conforme extratos 

que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente 

indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 29 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010949-96.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010949-96.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: JOSE APARECIDO FERREIRA DA SILVA 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011651-08.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MESQUITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011651-08.2014.8.11.0037. REQUERENTE: MARCO ANTONIO MESQUITA 

REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Vistos, Intime-se o devedor para cumprir a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição 

de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o 

prazo se o pagamento, venham conclusos para deliberações. Primavera 

do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012304-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

NUBIA ARANTES (EXEQUENTE)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADEMIR ANTONIO BAGETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Intime-se o devedor, pelo correio, com AR, para cumprir a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 

523 e § 1º). Decorrido o prazo se o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010700-77.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILENE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi buscas aos Sistemas 

RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte 

devedora. Assim, considerando a declaração de imposto de renda anexa, 

decreto sigilo no presente feito. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005836-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. BELOTTO & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005836-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: D. R. BELOTTO & CIA. LTDA - 

ME REQUERIDO: LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por D.R.Belotto & Cia LTDA – ME em face de LTD Soluções em 

Informática, pelos dato e fundamentos narrados na exordial. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

29/01/2019, às 09:00horas ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que o autor foi surpreendido pela carta de comunicado de débito expedido 

pelo SERASA EXPERIAN na data de 21/05/2018 e entregue apenas na 

data de 07/08/2018, em relação ao suposto débito com a requerida no 

valor de R$1.560,00(um mil, quinhentos e sessenta reais). Afirma que não 

possui qualquer vinculo jurídico com a requerida. No entanto, relata que 

protocolou reclamação no Procon para sanar o litígio administrativamente e 

não obtivera êxito, pois a requerida manteve-se inerte. Por fim, a parte 

autora requer, através da antecipação de tutela de urgência, a imediata 

exclusão de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito, até o 

deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Carta Comunicado – Serasa 

(id. n°14823634), Extrato Serasa (id. n°14823668), Boletim de Ocorrência 

(id. n°14823714) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. De início, consigno que a negativação ocorreu na data de 

03/06/2018, com vencimento em 10/11/2015, no valor de R$1.560,00(...), 

vinculado ao contrato n°19166354. O autor alega que não possui vinculo 

jurídico com a requerida que tenha dado origem ao débito, posto que neste 

momento deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor. O dano 

potencial decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade 

comercial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no 

crédito. Além disso, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a 

discussão da dívida impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não 

existe ainda a certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do 

débito impede a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim 

ementado: PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como 

assentir seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no 

SPC, a respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente o nome da parte requerente D.R.Belotto & Cia LTDA – ME, 

portadora do CNPJ 03.694.628/0001-22, e Inscrição Estadual 

5120073449-2, contrato n°19166354, no valor de R$1.560,00(...) dos 

órgãos de cadastro e inadimplente(SPC/SERASA) e demais órgãos de 

restrição de crédito, devendo ser requisitado a providência diretamente 

aos órgãos de restrição ao crédito respectivos no que tange ao SPC e a 

exclusão da negativação em relação ao Serasa diretamente pela 

Secretaria da 5 ª Vara através do Sistema SerasaJud. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de 

exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito do 

SPC. Primavera do Leste-MT, 28 de agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005378-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA COPETTI (ADVOGADO(A))

NOELI RESSEL SCHAMNE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005378-93.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NOELI RESSEL SCHAMNE 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, Trata-se da ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Noeli Ressel Schamne em 

face de Banco Itaú- Unibanco S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 24/10/2018, às 07h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que a requerente fez levantamento de todo e qualquer débito com a 

requerida no ano de 2013, adimpliu e posteriormente solicitou o 

cancelamento da conta bancária. A autora afirma que recebe 

constantemente mensagens de cobranças em relação a supostos débitos 

com a requerida. No entanto, a autora relata que entrou em contato com a 

requerida e foi informada que o débito é proveniente da tarifa de conta e 

multa por baixa movimentação no valor de R$1.081,00(...) e caso seja 

protestado, o valor será R$2.162,00(...). Aponta que houve a extinção da 

relação contratual com a requerida no ano de 2013 bem como qualquer 

débito existente no período. Por fim, a parte autora requer, através da 

antecipação de tutela de urgência, que a requerida abstenha de cadastrar 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa a ser 

arbitrada por este juízo. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Contrato liquidado (id. 

n°14513608), Mensagens Recebidas (id. n°14513585) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, 

consigno que a requerida liquidou o contrato na data de 08/01/2013, no 
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valor de R$1.161,35(um mil, cento e sessenta e um reais e trinta e cinco 

centavos). Nesse sentido, presume-se o encerramento do contrato de 

prestação de serviços no período, haja vista que não foi comprovado seu 

cancelamento. Assim, deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu 

favor. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que 

as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência nos 

seguintes termos: a) Determino que a requerida abstenha de efetuar o 

nome da parte requerente nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de 

multa única que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais). b) Caso já tenha 

procedido a inclusão nos órgãos de restrição ao crédito, determino que a 

requerida exclua no prazo de 48(quarenta e oito) horas a restrição, sob 

pena de multa diária inicial que fixo em R$1.000,00(um mil reais) até o limite 

e R$5.000,00(cinco mil reais). Serve a presente decisão de carta/mandado 

de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 28 de agosto de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000678-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AMANDA DOS SANTOS 

LARA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema 

jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do Código de 

Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, 

em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado 

pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em 

vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 

leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, visto que tempestivo. 

Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso 

dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, 

querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. 

Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para 

apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004294-91.2017.8.11.0037. REQUERENTE: OLGA FRANCISCA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema 

jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do Código de 

Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, 

em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado 

pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em 

vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 

leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, visto que tempestivo. 

Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso 

dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, 

querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. 

Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para 

apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001524-91.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DANIEL FRANCISCO PRADO 

FARIAS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema 

jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do Código de 

Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, 

em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado 

pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em 

vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 

leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, visto que tempestivo. 

Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso 

dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, 

querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. 

Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para 

apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000391-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE BRITO GARCIA (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

ELENICE DE FATIMA CORREIA (EXEQUENTE)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000391-82.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ELENICE DE FATIMA CORREIA 

EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTOS, DEFIRO penhora 

eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 
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CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a ordem de penhora foi um 

sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem de transferência do 

valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça, e o 

consequente desbloqueio do valor excedente, conforme comprovante em 

anexo. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, 

querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente decisão 

como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos 

Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 28 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000496-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

WILKINSON RODRIGUES DOS PASSOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS WILLIAM SILVA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000496-59.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: WILKINSON RODRIGUES DOS 

PASSOS EXECUTADO: CARLOS WILLIAM SILVA GOMES Vistos. Trata-se 

de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte executada não 

pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da 

parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na 

oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002683-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI (EXEQUENTE)

INGRYDYS HANANDA MINGOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002683-06.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: INGRYDYS HANANDA MINGOTI 

EXECUTADO: SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA Vistos. Trata-se de 

execução de título extrajudicial em que, citada, a parte executada não 

pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento de ordem 

judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas foi 

encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 5,04 

(cinco reais e quatro centavos). Em razão da quantia bloqueada ser 

irrisória, frente ao total da dívida executada, promovi o desbloqueio do 

valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme solicitação de 

desbloqueio que segue anexo. Sem prejuízo, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004898-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIETA PAZINATO TOMAZETTI (REQUERENTE)

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004898-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANA JULIETA PAZINATO 

TOMAZETTI REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

4.316,00 Evidenciado o não cumprimento da tutela de urgência (Id 

14244454) e que o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor 

que satisfaça a obrigação requerida neste processo. A parte autora 

juntou orçamentos do medicamento objeto deste processo na versão do 

Fabricante Roche (CELLCEPT) e também na versão genérica 

(MICOFENOLATO DE MOFETILA) conforme determinado por este Juízo (Id 

14784688). Além disso, apresentou justificativa (corroborada pelo e-mail 

juntado em Id 14897634) de que o medicamento na forma genérica, apesar 

de mais barato, não tem disponibilidade com urgência, conforme a 

requerente necessita. Por esta razão, excepcionalmente, determino o 

bloqueio para a compra do medicamento CELLCEPT e não a forma 

genérica. No entanto, faço a ressalva para que, se for necessário novo 

bloqueio, a parte autora diligencie para tentar conseguir o medicamento na 

forma genérica. Diante do exposto, na esteira da tutela de urgência, da 

inércia do réu, bem como diante do pedido de bloqueio (Id 14897297), 

defiro o sequestro do numerário em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, no valor de R$ R$ 4.316,00 (quatro mil e trezentos e dezesseis 

reais), para custear 4 caixas do medicamento CELLCEPT 500mg, 50comp, 

conforme requerido pela parte autora Ana Julieta P. Tomazetti. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pe1004898-lo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

do fornecedor com menor orçamento do medicamento CELLCEPT 

(Farmácia Bem Estar), conforme indicado pela parte autora. Expedido o 

alvará, intime-se a parte autora a retirar o medicamento, bem como para 

que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após 

a retirada. Com a juntada da nota fiscal, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de 

contas, inexistindo outros pedidos, concluso para sentença. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010932-89.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALSO DONDE POLESSO (EXEQUENTE)

FABIANE MACHNIC (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010932-89.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: RONALSO DONDE POLESSO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A VISTOS. DEFIRO penhora 

eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a ordem de penhora foi um 

sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem de transferência do 

valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça. INTIME-SE 

o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 15 dias. Serve a presente decisão como ofício para 

vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos Judiciais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 29 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011302-68.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

ALZIRA SZADKOSKI CASTELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi buscas aos Sistemas 

RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte 

devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, abro prazo de 

30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010883-82.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster (ADVOGADO(A))

VIACAO COMIGO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CITRORIO S.J.DO RIO PRETO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi buscas aos Sistemas 

RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte 

devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, abro prazo de 

30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Sem 

prejuízo, expeça-se certidão de dívida judicial para que o credor, caso 

queira, realize o protesto do título executivo junto ao Cartório de Notas e 

Protesto. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005431-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALSO DONDE POLESSO (REQUERENTE)

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005431-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RONALSO DONDE POLESSO 

REQUERIDO: SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS 

LTDA - EPP Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Ronelson Dondé Polesso em face de Sabin 

Serviços Autorizado de Bombas Injetoras LTDA, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 22/01/2019, às 10h00min, ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na petição inicial que o requerente foi impedido de adquirir crédito em 

determinado estabelecimento comercial em decorrência do suposto débito 

com a requerida totalizando a importância de R$11.175,74(onze mil, cento 

e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), vinculado a 06(seis) 

duplicatas protestadas. O autor afirma que entrou em contato com a 

requerida para sanar o litígio administrativamente e não obtivera êxito, pois 

foi informado que os serviços foram autorizados por terceiros e que os 

efeitos do protesto não serão excluídos, salvo em caso de adimplemento. 

Por fim, o autor relata que não possui qualquer vinculo jurídico com a 

requerida e tampouco autorizou serviços em seu nome. Assim, requer 

através da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão dos 

efeitos do protesto, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A 

presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: Certidão 

de Protesto(id. n°14545238) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. O autor afirma que não possui qualquer vinculo 

jurídico com a requerida que tenha dado origem aos débitos. Assim, neste 

momento, deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor. O 

fumus boni juris, evidencia-se pelos fatos alegados pela parte reclamante, 

de que, em princípio, presumem-se verdadeiros, deles transparecendo a 

razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. O periculum in mora, por 

sua vez, resta evidente pelos nefastos prejuízos que o protesto 

acarretaria ao reclamante, obstaculizando seu crédito na praça. É firme a 

jurisprudência hodierna no sentido de que, estando sub judice à matéria 

relacionada com títulos da dívida, presentes o periculum in mora e o fumus 

boni iuris, cabe deferir pedido de sustação de protestos de títulos contra 

os devedores. Vale ressaltar que em relação aos protestos de títulos, 

estando esses efetivados, a determinação judicial é para que o cartório 

suspenda os efeitos, ou seja, que se omita de emitir certidões positivas 

constando os protestos dos títulos objeto da lide. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE 

DEFESA NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DO REPASSE DA QUANTIA 

PAGA QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA RÉ. PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO 

PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. Narra a autora que, ao tentar efetuar compra de 

mercadorias, foi surpreendida com a notícia de que havia um protesto em 

seu nome, no valor de R$ 419,55. Não há se falar em nulidade da 

sentença por ausência de fundamentação, pois esta apreciou o fato e a 

prova, observando o artigo 458 do código de processo civil. Preliminar de 

cerceamento de defesa que deve ser afastada. No âmbito do juizado 

especial cível a produção probatória é realizada na solenidade de 

instrução. No caso, a recorrente concordou com a supressão da 

audiência de instrução e julgamento, dispondo do seu direito de produção 

de provas. De qualquer forma, o documento postulado não afastaria o 

dever de indenizar. Restou comprovado o pagamento do referido título, 

conforme o documento da fl. 17. Embora a requerida alegue que não 

recebeu o valor, o consumidor não pode responder por eventual falha no 

repasse da quantia devidamente paga. Autora que ficou exposta perante 

terceiros e impossibilitada de exercer suas atividades comerciais de forma 

plena em razão do protesto indevido. Dano moral configurado diante dos 

transtornos sofridos pela empresa autora. Quantum indenizatório mantido 

em R$ 6.780,00, pois inclusive aquém dos outros casos semelhantes 

julgados pelas turmas recursais. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos jurídicos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Recurso improvido (TJRS; RecCv 0031068-84.2014.8.21.9000; Passo 

Fundo; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Cintia Dossin Bigolin; 

Julg. 08/04/2015; DJERS 14/04/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. 

PAGAMENTO. VEROSSIMILHANÇA. Os documentos juntados pela 

agravante na inicial da ação demonstram, em princípio, o pagamento da 

dívida objeto do protesto. Assim, a prova dos autos é suficiente, por ora, 

para o convencimento da verossimilhança das alegações da agravante, 

devendo ser deferida em parte a antecipação de tutela, no sentido de 

suspender os efeitos do protesto. Atendimento dos requisitos do art. 273, 

caput, do CPC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70057720104, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Julgado em 03/12/2013)” (sem grifo no original). A duplicata 

mercantil, título de natureza causal, é protestável por indicação do suposto 

credor, mas, para tanto, era imprescindível a existência de obrigação 

inadimplida conforme o artigo 13, da Lei n°5474/68. Nesse caso, a 

requerida deverá provar no decorrer da esteira processual a causa 
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subjacente da efetivação do protesto do título executivo. Assim, o 

deferimento da tutela é medida que se impõe. O perigo de dano de difícil 

reparação é inerente ao fato de que a negativação produz efeitos 

nefastos ao conceito creditício da pessoa. Não há que se falar em perigo 

de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente 

ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que seja oficiada ao 

2° Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste (Cartório do 2° Ofício), 

para que o Oficial da Serventia proceda à suspensão dos efeitos dos 

protestos Instrumento n°128016, Livro 595, Folhas 17, valor de 

R$1.500,00(...), instrumento 128018, Livro 595, Folhas 19, no valor de 

R$1.500,00(...), Instrumento 128019, Livro 595, Folhas 20, valor de 

R$1.500,00(...), instrumento 128020, Livro 595, Folhas 21, no valor de 

R$1.500,00(...), Instrumento 128021, Livro 595, Folhas 22, valor de 

R$1.500,00(...), Instrumento 128022, Livro 595, Folhas 23, valor de 

R$3.655,74(...), devendo a Serventia abster-se de fornecer certidão 

positiva relacionando ou informando o protesto já efetivado do título. Intimo 

a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para que o Cartório 

do 2º Ofício proceda a suspensão dos efeitos do protesto em relação aos 

instrumento supracitados. Primavera do Leste-MT, 29 de agosto de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005922-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CACIA LONGEN (ADVOGADO(A))

ANESIO RIETH (REQUERENTE)

ANESIO RIETH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005922-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANESIO RIETH REQUERIDO: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de 

antecipação de tutela e urgência pleiteado por Anesio Rieth em face de 

Unic Educacional LTDA, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

30/01/2019, às 09h00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que o requerente finalizou o contrato de prestação de serviços com a 

instituição de ensino no ano de 2015, mas ficou inadimplente no valor de 

R$5.143,59(cinco mil, cento e quarenta e ter reais e cinquenta e nove 

centavos), vinculado ao contrato n°AG00000002846467. Afirma que foi 

negativado pela requerida em 19/10/2016, no valor de R$7.601,21(sete mil, 

seiscentos e um reais e vinte e um centavos), já incluso multas e 

correções monetárias. Aponta que no dia 14/06/2018, formalizou acordo 

com a assessoria jurídica terceirizada de cobranças da instituição de 

ensino, por nome de DNR ADVOGADOS, no valor de 

R$999,73(novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), 

bem como a exclusão da negativação no prazo de 07(sete) dias. Relata 

que recebeu o boleto bancário na data de 14/06/2018, com vencimento 

para o dia 21/06/2018 e foi adimplido na data de 19/06/2018. Todavia, o 

autor expediu extrato da negativação em 10/07/2018 e eu nome não foi 

excluído dos órgãos de restrição ao crédito, bem como começou a 

receber ligações de cobranças de outra assessoria jurídico terceirizada 

de cobranças por nome de LOCAL CRED. Posteriormente, o autor entrou 

em contato com a empresa DNR ADVOGADOS para solicitar a exclusão 

da negativação e foi informado que deverá apresentar o contrato da 

renegociação perante a instituição de ensino bem como o comprovante de 

pagamento, pois o pagamento do acordo foi reconhecido em 20/06/2018. 

Não obstante, não houve a exclusão da restrição de seu nome, pois tanto 

a instituição de ensino quando a assessoria jurídica supracitada não 

procederam a exclusão da negativação, uma vez que a assessoria 

jurídica LOCAL CRED continua cobrando o mesmo contrato discutido no 

acordo através de ligações, e-mails e outros meios idôneos de 

comunicação. Por fim, o autor requer, através da antecipação de tutela de 

urgência, que a requerida proceda a imediata exclusão da restrição em 

seu nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo. É o 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Extrato da negativação (id. n°14943850), Mensagens de 

Cobranças (id. n°14945235, id. n°14943729, Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida (id. n°14945274), Boleto e Comprovante de 

Pagamento (id. n°14945732), e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. De início, consigno que o instrumento particular de 

confissão de dívida foi pactuado em 03/07/2018. Também, verifico que o 

valor do acordo ficou entabulado em R$999,73(...) em parcela única, 

conforme cláusula 2.0 e 2.1 do referido contrato. O boleto referente ao 

acordo com vencimento em 21/06/2018, foi adimplido em 20/06/2018, ou 

seja, totalmente tempestivo. Nesse sentido, após o pagamento da dívida, é 

dever do credor proceder à exclusão do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito, no prazo de 05(cinco) dias úteis, em 

consonância com o Recurso Especial n°1.424.792-BA e n°1.149.998-RS in 

verbis: INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO 

DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA 

DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE 

À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Diante das regras previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da 

dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente 

à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito 

vencido". 2. Recurso especial provido.(2013/0407532-6). Relator Luiz 

Felipe Salomão. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. 

OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. 

PRESUNÇÃO.1. Cabe às entidades credoras que fazem uso dos serviços 

de cadastro de proteção ao crédito mantê-los atualizados, de sorte que 

uma vez recebido o pagamento da dívida, devem providenciar o 

cancelamento do registro negativo do devedor. Precedentes. 2. Quitada a 

dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo 

credor no prazo de 05 dias, contados da data em que houver o pagamento 

efetivo, sendo certo que as quitações realizadas mediante cheque, boleto 

bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, 

dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade 

do credor.3. Nada impede que as partes, atentas às peculiaridades de 

cada caso, estipulem prazo diverso do ora estabelecido, desde que não 

se configure uma prorrogação abusiva desse termo pelo fornecedor em 

detrimento do consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de 

adesão.4. A inércia do credor em promover a atualização dos dados 

cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido. Precedentes.5. Recurso especial provido. Recurso 

Especial(2009/0139891-0). Relatora Ministra Nancy Andrighi. O artigo 43, 

§3°, do Código de Defesa do Consumidor preleciona o seguinte 

entendimento, vejamos: “O consumidor, sempre encontrar inexatidão nos 

seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o 

arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos 

eventuais destinatários das informações incorretas”. Nesse sentido, o 

dano potencial decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade 

comercial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no 

crédito. Assim, a parte requerente não nega relação jurídica ou comercial 

com a reclamada que tenha dado origem ao débito, de forma que confessa 

o débito e consequentemente sua quitação. Posto isso, DEFIRO o pedido 
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de tutela de urgência e DETERMINO que exclua imediatamente o nome da 

parte requerente Anesio Rieth, portador do CPF 561.560.650-91, no valor 

de R$7.601,21(...) do órgão de cadastro e inadimplentes(SERASA) 

devendo a providencia ser cumprida através da Secretaria da 5ª Vara 

através do sistema Serasajud. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 29 de 

agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ALBERTO VALERIANO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000544-47.2018.8.11.0037 

Promovente: ALBERTO VALERIANO FILHO Promovido: NATURA 

COSMÉTICOS S.A Trata-se de ação conexa com as ações n° 

1000545-32.2018.8.11.0037 e 1000542-77.2018.8.11.0037 Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ALBERTO VALERIANO FILHO 

em face de NATURA COSMÉTICOS S.A. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Preliminarmente Do indeferimento do 

pedido de desistência da ação Observa-se que o autor no ID n° 12341808 

faz pedido de desistência da ação, sob alegação de que não possui mais 

interesse no feito. Entretanto, embora o autor tenha autonomia de requerer 

a desistência da ação a qualquer tempo, sendo o processo extinto sem 

resolução do mérito, em casos em que há indícios de litigância de má-fé ou 

lide temerária, o pedido de desistência não implicará em extinção do 

processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. Vejamos: 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.” No presente caso, verifico que se 

trata de litigância de má-fé, uma vez que o autor apenas requereu a 

desistência do feito após não comparecer injustificadamente em audiência 

de conciliação. É certo que a ausência da parte autora em audiência de 

conciliação, sem apresentar qualquer justificativa, implica na aplicação de 

multa, nos termos do §8 do Art. 334 do CPC. Assim, entendo que com o 

pedido de desistência da ação o autor está buscando esquivar-se da 

pena de multa a ser imposta em razão de sua ausência. Assim, indefiro o 

pedido de desistência da ação e determino a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, em razão da ausência injustificada do autor à 

audiência de conciliação. 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, I e seu §1°, 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. b) Condeno 

a parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no art. 51, 

§2° da Lei 9.099/95. 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 agosto 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, 24.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006449-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUILIMAR ALVES GUIMARAES (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006449-67.2017.8.11.0037 

Promovente: JUILIMAR ALVES GUIMARAES Promovido: BANCO 

BRADESCARD 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 

JUILIMAR ALVES GUIMARAES em face de BANCO BRADESCARD 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 réu contesta a 

ação aduzindo que a autora possui relação jurídica com banco através do 

cartão de crédito VISA NACIONAL número 4551821037336777, emitido em 

30/11/2016. Assevera que o requerente utilizou os serviços e não 

adimpliu, o que acarretou na negativação de seu nome. Analisando a 

questão discutida verifico que o requerido comprovou suas alegações 

trazendo aos autos as faturas que demonstram a relação jurídica entre as 

partes. Através das faturas é possível observar que os serviços foram 

utilizados pelo requerente e não adimplidos. Além disso, nas faturas 

juntadas pela ré, consta o mesmo endereço que a autor indicou em sua 

petição inicial, o que demonstra que o mesmo tinha pleno conhecimento do 

débito. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os serviços os 

serviços do banco réu e não adimpliu com o pagamento, e num ato de 

má-fé, ingressa com ação aduzindo desconhecer 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. 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); 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, 22 de agosto 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, 22.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PINHEIRO SOARES (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000603-35.2018.8.11.0037 

Promovente: DIEGO PINHEIRO SOARES Promovido: BANCO BRADESCARD 

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 DIEGO PINHEIRO 

SOARES em face de BANCO BRADESCARD 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 réu contesta a ação aduzindo que o autor possui relação 

jurídica com banco através do cartão nº 4096014587013655 VISA FÁCIL, 

emitido em 14/05/2012. Assevera que o autor utilizou os serviços e não 

adimpliu, o que acarretou no cancelamento do cartão e na negativação de 

seu nome. Analisando a questão discutida verifico que a requerida 

comprovou suas alegações trazendo aos autos as faturas que 

demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como que os serviços 

foram utilizados e não adimplidos. Portanto, podemos 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 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. De qualquer modo, ainda que 

fosse declarado inexistente o débito ora discutido, o autor não faria jus ao 

recebimento de indenização por dano moral pois, conforme o próprio 

extrato do SCPC juntado pelo requerente, há inscrição anterior à discutida 

nos presentes autos e que sequer é objeto de outra demanda. 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); 

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, 28 de agosto 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, 28.08.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011235-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABNER DE PAULA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011235-69.2016.8.11.0037 

Promovente: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Promovido: ABNER DE 

PAULA CARDOSO 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, 23 de agosto 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, 23.08.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DAL PIZZOL DE AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001701-55.2018.8.11.0037 

Promovente: VANESSA DAL PIZZOL DE AGUIAR Promovido: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO 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 
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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. Expeça-se alvará de liberação dos valores 

depositados em favor da autora. Sem ônus sucumbenciais e custas, face 

o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do 

Leste, 23 de agosto 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, 23.08.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUCINEI ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001805-47.2018.8.11.0037 

Promovente: JUCINEI ALVES DE PAULA Promovido: NEXTEL 

TELECOMUNICACOES LTDA. 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, 23 de agosto 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, 23.08.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUCINEI ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001806-32.2018.8.11.0037 

Promovente: JUCINEI ALVES DE PAULA Promovido: NEXTEL 

TELECOMUNICACOES LTDA. 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, 23 de agosto 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, 23.08.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO VALERIANO FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000545-32.2018.8.11.0037 

Promovente: ALBERTO VALERIANO FILHO Promovido: VIVO S.A Trata-se 

de ação conexa com as ações n° 1000542-77.2018.8.11.0037 e 

1000544-47.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por ALBERTO VALERIANO FILHO em face de VIVO S.A. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Preliminarmente Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação Observa-se que o autor 

no ID n° 12341808 faz pedido de desistência da ação, sob alegação de 

que não possui mais interesse no feito. Entretanto, embora o autor tenha 

autonomia de requerer a desistência da ação a qualquer tempo, sendo o 

processo extinto sem resolução do mérito, em casos em que há indícios 

de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido de desistência não 

implicará em extinção do processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. 

Vejamos: 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.” No 

presente caso, verifico que se trata de litigância de má-fé, uma vez que o 

autor apenas requereu a desistência do feito após não comparecer 

injustificadamente em audiência de conciliação. É certo que a ausência da 

parte autora em audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa, implica na aplicação de multa, nos termos do §8° do Art. 334 

do CPC. Assim, entendo que com o pedido de desistência da ação o autor 

está buscando esquivar-se da pena de multa a ser imposta em razão de 

sua ausência. Assim, indefiro o pedido de desistência da ação e determino 

a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência 

injustificada do autor à audiência de conciliação. 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, I 

e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 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 agosto 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, 24.08.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006454-89.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

LORECI AZEREDO DOS REIS (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006454-89.2017.8.11.0037 

Promovente: LORECI AZEREDO DOS REIS 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 LORECI AZEREDO 

DOS REIS em face de BANCO BRADESCO 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, I e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 

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, 28 de 

agosto 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, 28.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006450-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVAL MONTEIRO DE MELO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006450-52.2017.8.11.0037 

Promovente: FLORISVAL MONTEIRO DE MELO 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 FLORISVAL MONTEIRO 

DE MELO em face de VIVO 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, I 

e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 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, 24 de agosto 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, 24.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

QUEREM HAPUQUE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000541-92.2018.8.11.0037 

Promovente: QUEREM HAPUQUE RODRIGUES DA SILVA Promovido: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1000543-62.2018.8.11.0037 Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por QUEREM HAPUQUE RODRIGUES DA SILVA em face de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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, I e seu §1°, 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. b) Condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme enunciado 

28 do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 

9.099/95. 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, 24 de 

agosto 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, 24.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006301-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENICE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006301-56.2017.8.11.0037 

Promovente: ALDENICE RODRIGUES DE SOUZA 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 ALDENICE RODRIGUES 

DE SOUZA em face de CLARO 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, I 

e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 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, 24 de agosto de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 
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produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 24.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006259-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BOM MAROSTICA (ADVOGADO(A))

NADIR BOM MAROSTICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006259-07.2017.8.11.0037 

Promovente: NADIR BOM MAROSTICA Promovido: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por NADIR BOM MAROSTICA 

em face de AZUL LINHAS AEREAS 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, I 

e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 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, 24 de agosto 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, 24.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006252-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAELLA GOBBI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006252-15.2017.8.11.0037 

Promovente: RAFAELLA GOBBI Promovido: CONCESSIONARIA ROTA DO 

OESTE 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 RAFAELLA 

GOBBI em face de CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 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, I e seu §1°, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se. 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 agosto 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, 24.08.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ALBERTO VALERIANO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000542-77.2018.8.11.0037 

Promovente: ALBERTO VALERIANO FILHO Promovido: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO Trata-se de ação conexa com as ações n° 

1000545-32.2018.8.11.0037 e 1000544-47.2018.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ALBERTO VALERIANO FILHO 

em face de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Preliminarmente Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação Observa-se que o autor 

no ID n° 12341808 faz pedido de desistência da ação, sob alegação de 

que não possui mais interesse no feito. Entretanto, embora o autor tenha 

autonomia de requerer a desistência da ação a qualquer tempo, sendo o 

processo extinto sem resolução do mérito, em casos em que há indícios 

de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido de desistência não 

implicará em extinção do processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. 

Vejamos: 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.” No 

presente caso, verifico que se trata de litigância de má-fé, uma vez que o 

autor apenas requereu a desistência do feito após não comparecer 

injustificadamente em audiência de conciliação. É certo que a ausência da 

parte autora em audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa, implica na aplicação de multa, nos termos do §8 do Art. 334 do 

CPC. Assim, entendo que com o pedido de desistência da ação o autor 

está buscando esquivar-se da pena de multa a ser imposta em razão de 

sua ausência. Assim, indefiro o pedido de desistência da ação e determino 

a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência 

injustificada do autor à audiência de conciliação. 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, I 

e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 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, 24 de agosto 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, 24.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006116-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MOURA NERES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006116-18.2017.8.11.0037 

Promovente: LEILA MOURA NERES 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 LEILA MOURA NERES em face 

de VIVO 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 
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ausência da autora 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, I e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 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, 24 de agosto 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, 24.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI (ADVOGADO(A))

DARCI CASTRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000570-45.2018.8.11.0037 

Promovente: DARCI CASTRO DA CRUZ 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 DARCI CASTRO DA CRUZ em 

face de VIVO 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, I 

e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 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, 24 de agosto 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, 24.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAX LEY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

TALITA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000808-64.2018.8.11.0037 

Promovente: MAX LEY DE OLIVEIRA 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 MAX LEY DE OLIVEIRA 

em face de TELEFONICA BRASIL 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, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Revogo a liminar concedida nos autos. b) 

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. c) Condeno 

a parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no art. 51, 

§2° da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas 

em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 27 de agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

EDUARDO CAVALCANTE SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000787-88.2018.8.11.0037 

Promovente: EDUARDO CAVALCANTE SAMPAIO 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 

EDUARDO CAVALCANTE SAMPAIO em face de BANCO BRADESCO 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, I e seu §1°, 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. b) Condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme enunciado 

28 do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no 

PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de 

agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000744-54.2018.8.11.0037 

Promovente: GUSTAVO SOUZA FERREIRA Promovido: BRADESCO SA 

CREDITO IMOBILIARIO Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por GUSTAVO SOUZA FERREIRA em face de BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO 

E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte autora não 
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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, I e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PAULO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000093-22.2018.8.11.0037 

Promovente: JEAN PAULO FERREIRA 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 JEAN PAULO FERREIRA 

DA SILVA em face de VIVO 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, I 

e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000087-15.2018.8.11.0037 

Promovente: ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU 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 

ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU em face de BANCO BRADESCO 

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, I e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BRITO RAMOS (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000601-65.2018.8.11.0037 

Promovente: LUCAS BRITO RAMOS 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 LUCAS BRITO RAMOS em face 

de VIVO 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, I e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

MARIA SELMA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000015-28.2018.8.11.0037 

Promovente: MARIA SELMA COSTA 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 MARIA SELMA COSTA SILVA 

em face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 268 de 768



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, I 

e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

NAILSON DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000014-43.2018.8.11.0037 

Promovente: NAILSON DOS SANTOS LIMA 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 NAILSON DOS SANTOS LIMA 

em face de VIVO 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, I 

e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

CICERO ALVES RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000011-88.2018.8.11.0037 

Promovente: CICERO ALVES RAMOS 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 CICERO ALVES RAMOS 

em face de BANCO BRADESCO 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, I 

e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROSA PIRES (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000009-21.2018.8.11.0037 

Promovente: PEDRO ROSA PIRES 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 PEDRO ROSA PIRES em face de 

VIVO 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, I e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE MORAIS (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001428-76.2018.8.11.0037 Reclamante: CARLOS JOSE DE MORAIS 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 269 de 768



processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. 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, 21 de agosto 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, 21 de agosto de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001932-82.2018.8.11.0037 Reclamante: MARCOS VINICIUS DA SILVA 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. 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, 21 de agosto 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, 21 de agosto de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

L. F. MENEZES - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001963-05.2018.8.11.0037 Reclamante: L. F. MENEZES - EPP Reclamada: 

ALONSO DE ARAUJO Vistos, Acolho a justificativa do reclamado pelo não 

comparecimento à audiência, atento ainda ao fato de que a justificativa foi 

anterior à data da audiência. Por sua vez, acolho também a justificativa da 

parte reclamante, tendo em vista o pedido de adiamento feito pela parte 

contrária. Designe-se nova data para audiência de conciliação e, não 

havendo acordo, fica reaberto o prazo de 05 dias para contestação, a 

contar da audiência a ser realizada, sob pena de revelia. Redesigne-se e 

intimem-se nas pessoas dos respectivos advogados. Primavera do Leste - 

MT, 21 de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

L. F. MENEZES - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001963-05.2018.8.11.0037 Reclamante: L. F. MENEZES - EPP Reclamada: 

ALONSO DE ARAUJO Vistos, Acolho a justificativa do reclamado pelo não 

comparecimento à audiência, atento ainda ao fato de que a justificativa foi 

anterior à data da audiência. Por sua vez, acolho também a justificativa da 

parte reclamante, tendo em vista o pedido de adiamento feito pela parte 

contrária. Designe-se nova data para audiência de conciliação e, não 

havendo acordo, fica reaberto o prazo de 05 dias para contestação, a 

contar da audiência a ser realizada, sob pena de revelia. Redesigne-se e 

intimem-se nas pessoas dos respectivos advogados. Primavera do Leste - 

MT, 21 de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006047-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTONIO MANGIALARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006047-83.2017.8.11.0037 

Promovente: EDUARDO ANTONIO MANGIALARDO Promovido: OI MOVEL 

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 EDUARDO ANTONIO 

MANGIALARDO em face de OI MOVEL 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 
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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 no dia 28/10/2016 recebeu uma ligação da 

empresa Requerida, tendo gerado o protocolo nº 2016528354721 para 

tratar a respeito de uma reclamação feita pelo Requerente sobre os 

valores das mensalidades do seu plano de telefonia. Aduz que na referida 

ligação foi informado pela atendente da Requerida que sua mensalidade 

seria no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove e noventa) até o mês de 

Abril/2017, e que a partir do mês de Maio/2017, a mensalidade subiria para 

o valor de R$ 79,90 (setenta e nove e noventa). Afirma que para sua 

surpresa, no mês de Abril/2017 a fatura veio no valor de R$70,54 (setenta 

reais e cinquenta e quatro centavos), já no mês de Maio/2017 a fatura veio 

no valor de R$106,54 (cento e seis reais e cinquenta e quatro centavos). 

O requerente alega que realizou várias reclamações diretamente com a 

requerida, e através da ANATEL(protocolo nº 18082872017), entretanto a 

ré se manteve inerte. Assevera que em razão da falha da ré, não efetuou 

o pagamento das faturas e seus dados foram incluídos indevidamente nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. A requerida por sua vez, alega que a 

dívida cobrada é referente ao serviço de OI TV MIX HD e afirma que o 

valor do serviço é de R$176,54 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e 

quatro centavos), entretanto na data de 28/10/2016 foi disponibilizado um 

desconto de R$ 40,00 na OI TV do autor por 6 meses (até abril/2017), e 

tinha um desconto de R$ 70,00 até 07/10/2017. Assevera que a partir do 

mês de maio, somente o desconto de R$70,00 continuou a ser efetuado, 

motivo pelo qual a fatura do autor passou a ser de R$106,54 (cento e seis 

reais e cinquenta e seis centavos). Por fim, afirma que agiu dentro da 

legalidade e não cometeu nenhum ilícito. Analisando a questão discutida 

verifico que razão assiste a parte autora, vez que a requerida não logrou 

êxito em comprovar a legalidade do valor lançado nas faturas. A empresa 

ré não juntou nenhum documento aos autos, sequer juntou as gravações 

dos protocolos mencionados pelo autor, apenas juntou tela sistêmica que 

não é capaz de comprovar a legalidade da cobrança. Dessa forma, resta 

configurada a falha na prestação dos serviços por parte da reclamada, 

bem como que resta configurada sua ilícita conduto, vez 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. 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. Ressalto que o 

requerente tentou por diversas vezes resolver o seu problema de forma 

extrajudicial, através de contatos diretos com a empresa requerida e por 

meio de reclamação feita junto a ANATEL, no entanto, a ré se manteve 

inerte e o autor teve que se valer das vias judiciais para solucionar a 

questão. 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$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de danos morais. Ante o exposto, declaro resolvido 

o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) a. Ratifico a 

liminar concedida nos autos. b) b. Determino a liberação do valor de R$ 

159,80 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) depositado em 

favor da requerida, casa ainda não tenha sido liberado. c) c. Declaro 

inexistente o débito no valor de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), 

referente ao contrato nº 24974543, apontado no SPC/SERASA em nome 

do reclamante e efetuado pela reclamada; d) d. Condeno a reclamada a 

pagar ao reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais, corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, ambos a contar desta sentença, considerando que o 

valor do dano foi aferido/projetado para a presente data, estando já 

atualizado. 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, 20 de agosto 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, 20.08.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001073-66.2018.8.11.0037 

Promovente: LEONARDO VIEIRA MARTINS 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 LEONARDO VIEIRA 

MARTINS em face de BANCO BRADESCO 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, I e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de 

agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA ROCHA MONTEIRO (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001071-96.2018.8.11.0037 
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Promovente: KEILA ROCHA MONTEIRO Promovido: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por KEILA ROCHA MONTEIRO em face de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Devidamente citado, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação Observa-se que a autora 

no ID n° 13745119 faz pedido de desistência da ação. Entretanto, embora 

a autora tenha autonomia para requerer a desistência da ação a qualquer 

tempo, sendo o processo extinto sem resolução do mérito, em casos em 

que há indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido de 

desistência não implicará em extinção do processo, conforme enunciado 

90 do FONAJE. Vejamos: 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.” No presente caso, verifico que se trata de litigância de má-fé, 

uma vez que a autora apenas requereu a desistência quando da juntada 

da contestação com documentos evidentemente assinados pela autora. 

Assim, indefiro o pedido de desistência da ação. 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, proposta de adesão 

devidamente assinada, documentos pessoais da autora utilizados no 

momento da abertura da conta e extratos do cartão, o que demonstra a 

relação jurídica entre as partes, bem como demonstra que os serviços 

foram utilizados e não adimplidos. Portanto, há de se concluir que a autora 

utilizou os serviços 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, 27 de agosto 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, 27.08.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CINTHIAN RUBIA ALVES (REQUERENTE)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001001-79.2018.8.11.0037 

Promovente: CINTHIAN RUBIA ALVES 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 CINTHIAN RUBIA ALVES em 

face de VIVO 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, I 

e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SENILDA KREITLOW (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000411-05.2018.8.11.0037 

Promovente: SENILDA KREITLOW 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 SENILDA KREITLOW em face de 

VIVO 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, I e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 
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comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARIANA GARCIA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000815-56.2018.8.11.0037 

Promovente: MARIANA GARCIA ROCHA 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 MARIANA GARCIA 

ROCHA em face de BANCO BRADESCO 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, I e seu §1°, 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. b) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de 

agosto 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, 27.08.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

KAULIM FRANCISCO MARQUES JUNIOR (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000431-93.2018.8.11.0037 Reclamante: KAULIM FRANCISCO MARQUES 

JUNIOR Reclamada: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Vistos, Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à 

audiência realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“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.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 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, 21 de 

agosto 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, 21 de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VELTON BEZERRA COSTA (REQUERENTE)

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000460-46.2018.8.11.0037 Reclamante: VELTON BEZERRA COSTA 

Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Acolho justificativa do 

autor para o não comparecimento à audiência, visto que respaldado por 

atestado médico e juntada tempestiva. Redesigne-se a audiência de 

conciliação, com as providências pertinentes. Primavera do Leste - MT, 21 

de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006117-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006117-03.2017.8.11.0037 Reclamante: VALDINEY GONCALVES DE 

QUEIROZ Reclamada: CLARO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“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.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 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, 21 de 

agosto de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 
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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, 21 de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001314-40.2018.8.11.0037 Reclamante: JEAN DO NASCIMENTO DE 

SOUZA Reclamada: CLARO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. 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, 21 de agosto 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, 21 de agosto de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FRANCO RODRIGUES (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001335-16.2018.8.11.0037 Reclamante: RONALDO FRANCO RODRIGUES 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. 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, 21 de agosto 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, 21 de agosto de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINEIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001401-93.2018.8.11.0037 Reclamante: LINDINEIA MARIA DOS SANTOS 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. 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, 21 de agosto 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, 21 de agosto de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TOMAZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001402-78.2018.8.11.0037 Reclamante: ROGERIO TOMAZ DO 

NASCIMENTO Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 
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Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“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.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 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, 21 de 

agosto 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, 21 de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANA KELLY MENEZES NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001408-85.2018.8.11.0037 Reclamante: ANA KELLY MENEZES NUNES 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. 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, 21 de agosto 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, 21 de agosto de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DA SILVA ROQUE (REQUERENTE)

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001409-70.2018.8.11.0037 Reclamante: MARCILENE DA SILVA ROQUE 

Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Conforme consta nos 

autos, as partes compuseram acordo. Isso posto, faz-se necessário 

homologar a conciliação e extinguir o feito. O Artigo 487, III, “b” do novo 

Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução de 

mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” Isto posto, 

homologo a composição amigável firmada entre as partes para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, extingo o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do novo Código de Processo Civil. 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. Homologada, 

arquive-se com baixa no sistema. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto 

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. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES EVANGELISTA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001410-55.2018.8.11.0037 Reclamante: ANTONIO FRANCISCO 

RODRIGUES EVANGELISTA Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à 

audiência realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“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.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 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, 21 de 

agosto 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, 21 de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010752-73.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)
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RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010752-73.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: CLAUDINEIA DE ALMEIDA SANTOS VISTOS, ETC. 

Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 9.099/95. Passo à 

fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 784, III, do NCPC, 

considera-se como título executivo, o documento particular assinado pelo 

devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o instrumento particular de 

confissão de dívida que embasa a petição inicial da ação de execução não 

possui a assinatura de duas testemunhas. Destarte, não restando 

preenchidos os requisitos legais, não pode ser reputado como válido e 

exigível o título que aparelha a ação executiva. Acerca do assunto, 

vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. ABALROAMENTO 

LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO MESMO SENTIDO. 

CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE CAUTELA POR 

PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS 

TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral manutenção 

da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do autor para o 

acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que 

não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos do que 

dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias que 

carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 28 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010872-19.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 28 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011239-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGUES CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011239-09.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: BRUNO RODRIGUES CAMARGO Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em tramite entre as 

partes acima identificadas. Em petição de Id. 13384313, as partes 

informaram que visando por fim a demanda, transacionaram, requerendo, 

assim, a homologação do acordo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, do CPC, 

fazendo-o por sentença. As partes renunciaram o prazo recursal. Assim, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 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, 27 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 276 de 768



Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010810-47.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

MOREIRA DIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE RIBEIRO SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010810-47.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: MOREIRA DIAS COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: BERENICE RIBEIRO SOARES Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em trâmite entre as 

partes acima identificadas. Analisado o conteúdo dos autos, tenho que o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Isto porque, desde 

que iniciado o processo de execução em 27/06/2013 (Id. 3491495), e até a 

presente data não fora localizada quaisquer bens passíveis de penhora 

em nome da parte devedora. Tanto é que em busca ao Sistema INFOJUD 

visando a localização de bens em nome da parte devedora, esta restou 

negativa, conforme extrato que segue. Logo, diante da não localização de 

bens passíveis à penhora, e tendo em vista o transcurso de longo período 

desde o início da execução, há 05 (cinco) anos, excepcionalmente é 

cabível a extinção do feito em razão da ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A esse 

respeito o Tribunal de Justiça de E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, se manifestou nos seguintes termos, in verbis: EXECUÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PASSÍVEIS DE PENHORA, DA EXECUTADA OU DE SEUS SÓCIOS. 

PROCESSO QUE SE ARRASTA HÁ QUASE 10 ANOS SEM QUALQUER 

PROGRESSO, APESAR DOS ESFORÇOS DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE 

DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM TAIS CONDIÇÕES, O QUE IRIA DE 

ENCONTRO AOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA, COM FUNDAMENTO NO ART. 53, 

§ 4º DA LEI 9.099/95 E NO ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002813384, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

17/03/2011). Posto isso, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do CPC e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Isento de 

custas. Transitada em julgado, dê-se baixa no sistema. Primavera do 

Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito Parte 

superior do formulário Parte inferior do formulário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012902-03.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (EXEQUENTE)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY DOS SANTOS FELICI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

8012902-03.2010.8.11.0037. EXEQUENTE: SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI EXECUTADO: WANDERLEY DOS SANTOS 

FELICI Vistos, Trata-se da ação monitória convertida em ação de cobrança 

pleiteada por Sandra Roberta Montanher Brescovici em face de Wanderley 

dos Santos Felici. A exequente requer o deferimento de seu pedido de 

suspensão da CNH do requerido até a efetiva quitação do débito. Destaca 

que a demanda tramita há vários anos, salientando que restaram 

infrutíferas as tentativas de cobranças de crédito discutido e inexitosas as 

tentativas de penhora efetuadas. Pois bem. Cuida-se de pedido de 

aplicação do disposto no art.139, IV, do CPC/2015, requerendo a 

exequente o acolhimento de seu pedido de suspensão da CNH do 

executado. Por força do referido dispositivo legal, o juiz, na condução do 

processo, poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária. Contudo, referida norma deve ser analisada à luz do 

princípio da proporcionalidade, notadamente no que concerne à 

possibilidade de repercutir de forma efetiva para o cumprimento da 

obrigação pecuniária buscada. O inciso IV do art.139 do NCPC prevê 

medidas coercitivas atípicas, que somente poderão ser aplicadas 

subsidiariamente àquelas expressa e legalmente previstas. O fato de 

terem restado infrutíferas as tentativas de satisfação da dívida executada, 

não exime a parte-credora de esgotar as diligências na busca de bens 

penhoráveis antes de postular medidas atípicas de aplicação excepcional. 

A pretensão da ora exequente atenta contra o princípio da 

proporcionalidade, não se mostrando, ademais, passível de surtir o efeito 

pretendido. Além disso, não se pode ignorar que a suspensão de CNH da 

parte devedora discrepa totalmente da natureza pecuniária da obrigação 

imposta e, ainda que de forma oblíqua, atinge a liberdade de locomoção 

dos executados. A jurisprudência colaciona o seguinte entendimento, in 

verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL 

DE HABILITAÇÃO, APREENSÃO DO PASSAPORTE E DE CANCELAMENTO 

DOS CARTÕES DE CRÉDITO INDEFERIDOS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. 

DESCABIMENTO, NO CASO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Nos termos 

do previsto no inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em 

ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No caso, embora 

comprovado o fato de o devedor não ter satisfeito o pagamento do débito, 

bem como não ter bens penhoráveis em seu patrimônio, não é caso de 

adoção das medidas atípicas buscadas pelo agravante, primeiro porque a 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do 

passaporte do devedor ferem direito e garantia constitucional do indivíduo, 

qual seja: liberdade de locomoção do executado, bem como porque se 

trata de medida prevista em legislação específica, Código Nacional de 

Trânsito, para quando preenchidos as hipóteses do artigo 261 do Código 

de Trânsito Brasileiro, enquanto o cancelamento de cartões de crédito 

configura restrição de crédito que compete tão somente àquele que o 

concede. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075210062, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desa. 

Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/12/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 139, IV, DO CPC. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO 

DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. Não restando demonstrada a 

adequação e proporcionalidade, tampouco a efetividade das medidas 

coercitivas atípicas requeridas pelo Banco exequente, descabe deferir o 

pedido de suspensão da CNH, do passaporte e da utilização dos cartões 

de crédito do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM 

PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70075038612, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Des. André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 14/12/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. POSTULAÇÃO DE 

MEDIDAS COERCITIVAS NA FORMA DO ART. 139, IV, DO CPC. 

DESCABIMENTO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. Conforme o disposto no art. 

139, IV do CPC, cabe ao magistrado se valer de medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento da ordem judicial. No caso, as medidas pleiteadas pela 

agravante, tais como suspensão da CNH, proibição de participar de 

concurso público ou de licitações públicas, apreensão de aparelho de 

telefonia celular, além de ultrapassar as esferas da proporcionalidade e da 

razoabilidade, não se revelam úteis, pois poderiam implicar na limitação da 

percepção de rendas pelo agravado. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074664616, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 23/11/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Caso em que se 

mostra excessiva a suspensão da CNH e do passaporte do devedor para 

fins de coagi-lo ao pagamento do débito. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70071528269, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 23/03/2017). Assim, INDEFIRO a suspensão da CNH 

do executado. Indefiro, também, o pedido de inclusão do nome do devedor 

nos órgãos de restrição ao crédito como diligência do Juízo, visto que tal 

providência é tangível à parte, que poderá fazê-lo às suas expensas e por 

sua conta e risco. Por fim, ressalto que todas as diligências possíveis a 

cargo do Juízo já foram implementadas neste processo, inclusive 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, não se obtendo qualquer descrição de 
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bens penhoráveis. O parágrafo 4º, do artigo 53, da Lei 9.099/95 é explícito 

no sentido de que "Não encontrando o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor". Posto isso, nos termos do dispositivo acima, julgo 

extinta a execução e determino o seu arquivamento/baixa. Defiro o pedido 

no sentido de que seja expedida certidão de sentença/crédito, 

acompanhada do último cálculo atualizado do processo (esse a cargo da 

exequente), nos termos do artigo 517, § 1º, do CPC, para fins de protesto 

a cargo da parte interessada. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010217-81.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC (ADVOGADO(A))

ROSINEIDE DA CONCEICAO JACOB (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010217-81.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSINEIDE DA CONCEICAO 

JACOB EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A VISTOS. Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em tramite entre as partes acima 

identificadas. Em petição de Id. 12349538, as partes informaram que 

visando por fim a demanda, transacionaram, requerendo, assim, a 

homologação do acordo. O comprovante de pagamento consta do Id. 

12700996. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo realizado entre as 

partes, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito na forma do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença. 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, 29 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005024-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

 

1005024-93.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para apresentar planilha de cálculo do 

débito, devidamente atualizada. 29 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000211-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

MONICA ECKERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

V. H. E. D. S. (REPRESENTADO)

 

Processo nº: 1000211-23.2017.8.11.0040 Certidão de Impulsionamento - 

Atos Ordinatórios 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, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR 

INSTÂNCIA. Sorriso/MT, 29 de agosto de 2018. Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004660-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO (ADVOGADO(A))

AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OCTANTE SECURITIZADORA S.A (REQUERIDO)

 

Processo n º :  1004660-87 .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 REQUERENTE para que proceda a distribuição de 

FORMA FÍSICA dos presentes autos, conforme determinação anterior, 

tendo em vista que se trata de processo com muitos documentos e 1.049 

folhas, o que torna inviável a materialização por esta Secretaria. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001007-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOIVAR FLAVIO MARCHIORO (REQUERIDO)

 

1001007-77.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.275,00 (HUM MIL, 

DUZENTOS E SETENTA E CINCO REIAS), Aqueles que necessitam fazer o 

pagamento devem 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. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 146186 Nr: 2073-80.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, SRDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública, MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - 

OAB:13394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar-se nos autos tendo em vista a JUSTIFICATIVA 

apresentada pelo devedor e demais documentos juntados aos autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002843-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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JAMILE SARTORI - ME (AUTOR(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ROQUE CASAGRANDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

L.R.M.TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

CASTANHO AUTOMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

JAIR GALANTE (RÉU)

MAURICIO ROQUE CASAGRANDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

S O R R I S O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1002843-56.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 329.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que as 

Contestações interpostas pelas partes: Transportes Caruru Eireli e Jair 

Galante, são tempestivas. Desta forma, procedo a intimação da parte 

autora para, querendo, impugnar as Contestações, bem como informar o 

atual endereço da empresa não localizada. SORRISO, 29 de agosto de 

2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: 3545-8400

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003164-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA ISIDIO DA SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003164-23.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME RÉU: MARCIA REGINA ISIDIO DA 

SILVA - ME Vistos, etc. A parte requerente pretende os benefícios da 

justiça gratuita, declarando carecer de recursos para custear as 

despesas do processo sem prejuízo da manutenção de sua atividade. A 

gratuidade de justiça não tem mais previsão na Lei 1060/50, mas, sim, no 

Novo Código de Processo Civil, Seção IV, do Capítulo III, que dispõe sobre 

o benefício. Pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a concessão 

do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios”, conforme dispõe o 

caput do art. 98. E pelo § 3º do art. 99 do NCPC, presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência quando realizada por pessoa natural, de modo 

que a concessão do benefício a pessoa jurídica é excepcional. O direito à 

gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente 

necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples 

leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações 

relevantes sobre a capacidade financeira da parte e com base nisso 

deferir, ou não, a gratuidade da justiça. No caso concreto, verifica-se que 

muito embora o requerente pleiteie assistência judiciária gratuita alegando 

não ter condições de arcar com as custas processuais, não trouxe 

elementos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, como por 

exemplo a declaração de imposto de renda atualizada. Nesses casos, a 

orientação do STJ é no sentido de que deve ser demonstrada a 

miserabilidade, especialmente em se tratando de pessoa jurídica: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL.PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 

83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que 

em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é 

admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade 

de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que 

não foi demonstrado nos autos" (AgRg no REsp n. 1.509.032/SP, Relator 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015, DJe 

26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1069169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017) A jurisprudência do TJMT segue o 

mesmo sentido: AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM RECURSO ESPECIAL – PRESUNÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

ESTADO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando 

de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade da justiça é 

excepcionalidade e depende da demonstração da impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais, pois a presunção da hipossuficiência 

declarada é relativa. In casu, a agravante não comprovou a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo. (AgR 16140/2017, 

VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/09/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017) Ante o exposto, não evidenciada a miserabilidade necessária 

para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a 

parte autora recolha, no prazo de 15 (quinze) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de extinção da demanda 

(art. 290 do CPC). Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004980-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. C. (REQUERENTE)

J. S. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004980-40.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ILIDIA MARTINS CORREIA REQUERIDO: PDT PHARMA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 

Vistos etc. Cuida-se de pedido de alvará judicial para aquisição de 

substância medicamentosa denominada Fosfoenolamina sintética junto ao 

laboratório PDT Pharma Indústria e Comercio de Produtos Farmacêuticos 

Ltda. EPP. Pois bem. O feito trata de distribuição de substância com fins 

medicinais não regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), sendo a questão, inclusive, tema da ADI nº 5.501/DF que trata 

da constitucionalidade da lei que autoriza a distribuição e uso da citada 

substância (Lei nº 13.269/2016), verificando, assim, que não se trata de 

demanda de jurisdição voluntária, por haver eventual interesse da Agência 

citada em virtude de suas atribuições descritas no art. 7º e 8º da Lei nº 

9.782 de 26 de janeiro de 1999. In verbis: “Art. 7º Compete à Agência 

proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do 

art. 2º desta Lei, devendo: (...) III - estabelecer normas, propor, 

acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância 

sanitária; (...) VII - autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, 

distribuição e importação dos produtos mencionados no art. 8º desta Lei e 

de comercialização de medicamentos; (...) XV - proibir a fabricação, a 

importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de 

produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de 

risco iminente à saúde; (...) Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a 

legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e 

serviços que envolvam risco à saúde pública.” Desta forma, em que pese 

os argumentos lançados na inicial, verifica-se pela Lei nº 9.782/99 que a 

distribuição e o uso de substância para fins medicinais devem ser 

fiscalizados e autorizados pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, 

do que se presume, a princípio, a necessária a inclusão desta na lide para 

averiguar eventual resistência à demanda proposta. Assim, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de incluir a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária no 

polo passivo, bem como alterar o pedido inicial para que se adeque ao rito 

da jurisdição contenciosa, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. SORRISO/MT, 29 de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005822-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIO MARIANI (EXECUTADO)

IDENIO MARIANI (EXECUTADO)

EDNA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA MARIANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005822-54.2017.8.11.0040. 
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EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: IDENIO MARIANI, 

IVANIO MARIANI, EDNA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA MARIANI 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, 

requerendo a homologação do acordo e consequente suspensão 

processo até o cumprimento integral da transação. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, 

HOMOLOGO A TRANSAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, com fundamento no artigo 922, caput, do CPC, SUSPENDO a 

execução, até o termo final do prazo previsto no instrumento de transação 

para cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo da suspensão, o que 

deverá ser certificado, intime-se o exequente para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de, no silêncio, este Juízo entender que houve o pagamento integral do 

débito, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. SORRISO, 13 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111967 Nr: 3934-72.2014.811.0040

 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: TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A, 

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, CLEIRY ANTONIO DA SILVA ÁVILA - OAB:6.090

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar os embargados (fls. 189) para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 130969 Nr: 5859-69.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI PAES NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, FELIPE 

RODRIGUES DE ABREU - OAB:185765, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, por seu procurador, via 

DJE, a fim de que recolha as custas/taxas para distribuição da Carta 

Precatória com a finalidade de colher o depoimento pessoal da autora, 

tendo em vista que fora informada nova residência na Comarca de 

Balneário Camburiú - SC.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 130969 Nr: 5859-69.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI PAES NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, FELIPE 

RODRIGUES DE ABREU - OAB:185765, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, por seu procurador, via 

DJE, a fim de que recolha as custas/taxas para distribuição das Cartas 

Precatórias nas Comarcas de Sinop, Cláudia e Lucas do Rio Verde- MT, 

com a finalidade de colher o depoimento das testemunhas, conforme 

determinação judicial de fls.641/642.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 130969 Nr: 5859-69.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI PAES NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, FELIPE 

RODRIGUES DE ABREU - OAB:185765, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte requerida, por seu procurador, 

via DJE, a fim de que recolha as custas/taxas para distribuição da Carta 

Precatória na Comarca de Sinop-MT, com a finalidade de colher o 

depoimento da testemunha, conforme determinação judicial de fls.641/642.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 26271 Nr: 849-93.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DAVID PRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, LUCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB:39.760-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

- OAB:26.866, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 Tendo em vista a realização da transferência de valores conforme 

determinação judicial, INTIMO o exequente para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de, no 

silêncio, este Juízo entender que houve o pagamento integral do débito, 

com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 22418 Nr: 2645-56.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIR ANTONIO SACON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2841 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 Ante o exposto, tendo em vista a intempestividade, NÃO CONHEÇO da 

impugnação oferecida à fl. 520/520v pelo executado.Outrossim, 

considerando que resta incontroverso nos autos o débito de R$ 

39.111,79, bem como por não haver qualquer prejuízo no levantamento do 

citado valor, porquanto constitui parte do pagamento devido, afastando a 

necessidade de garantia, DEFIRO o levantamento do valor incontroverso, 

correspondente a R$ 39.111,79, em favor do exequente, conforme os 

dados bancários apresentados na fl. 528.Ainda, em relação ao débito 

residual, tendo em vista a faculdade permitida ao juiz se valer da 

contadoria judicial para certificar-se que os cálculos apresentados pelo 

credor estão adequados aos limites da sentença/acordão (art. 524, § 2º, 

do CPC), DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de 

realizar a atualização do débito nos termos da sentença às fls. 358/371 e 

acordão às fls. 482/495, descontado o valor a ser levantado em favor do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 280 de 768



exequente, no prazo de 30 (trinta) dias.Precluso prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, expedindo-se, em 

seguida, o competente alvará de levantamento.Juntado o cálculo judicial, 

intime-se o exequente para que se manifeste em 05 (cinco) dias.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36545 Nr: 5660-62.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE 

MARIA BUENO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Processo: 5660-62.2006.811.0040

Código n° 36545

Vistos etc.

Conforme fls. 169/171, a parte autora pediu a realização de nova 

avaliação do imóvel por perito, alegando em síntese, que o caso necessita 

de profissional mais aperfeiçoado para avaliar o bem.

Pois bem. A avaliação realizada por Oficial de Justiça possui presunção 

juris tantum de veracidade, em outras palavras, significa dizer que 

somente caberá nova avaliação se restar satisfatoriamente comprovado 

pela parte interessada a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, ou se 

verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição do valor do 

bem, ou fundada dúvida do valor a ele atribuído.

Tal conclusão, por analogia, decorre da simples leitura do artigo 873 do 

NCPC:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro 

na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou 

diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira 

avaliação.

Assim, considerando que o Oficial de Justiça Avaliador possui poderes 

para avaliar o bem, a avaliação judicial goza de presunção juris tantum de 

veracidade, sua conclusão somente pode ser afastada por provas 

contundentes a cargo da parte interessada.

Desta forma, não havendo provas suficientes para afastar a legitimidade 

da avaliação realizada nos autos, INDEFIRO o pedido de nova avaliação.

Em consequência, DEFIRO o pedido de leilão judicial, que faço nos termos 

do art. 730 do CPC, nos moldes a seguir:

1. Do bem penhorado, assim descritos resumidamente:

1.1. Avaliação: R$ 23.256.156,00 (vinte e três milhões, duzentos e 

cinquenta mil, cento e cinquenta e seis reais).

 1.2. Descrição do bem: 01 (um) imóvel rural, denominado Fazenda 

Harmonia, possuindo 475,53 hectares, registrado sob matrícula nº 21.644 

do CRI da Comarca de Sorriso/MT.

2. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:

 1ª) – Dia: 14 de dezembro de 2018, a partir das 13h00min., com 

realização no Fórum desta Comarca (Sorriso/MT) e pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br.

2ª) – Dia: 14 de dezembro de 2018, a partir das 14h00min., com realização 

no Fórum desta Comarca (Sorr iso/MT) e pelo s i te 

www.balbinoleiloes.com.br.

O leilão será eletrônico e presencial, devendo respeitar o que dispõe o art. 

882, do CPC.

3. NOMEIO para o encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 

22 e JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na 

Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro 

Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural 

matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013, com base no art. 883 do CPC.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

4. Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos 

dos mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Os leiloeiros nomeados estão autorizados a: 1 – constatar a atual situação 

do bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a copia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providencias do leilão. 3 – 

Caso seja necessário os leiloeiros poderão solicitar auxilio policial para o 

cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

5. INTIME-SE o executado, por meio do seu advogado. Caso o executado 

não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por carta com 

aviso de recebimento destinada ao endereço constante do processo ou 

do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça (CPC/2015, 

art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o executado será tido por 

intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial (CPC/2015, art. 

889, parágrafo único).

6. INTIME-SE o coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem 

(credor hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc.), através de carta com aviso de recebimento 

dirigida ao endereço disponível no processo ou constante do sistema 

informatizado da Justiça instruída com cópia desta decisão-edital. Caso 

frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por Oficial de Justiça 

ou Carta Precatória (art. 889, incisos II ao VIII, do CPC).

7. Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas dos Leiloeiros, 

que arbitro em 2,5% do valor da avaliação.

8. Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

9. Regras específicas do leilão de bens móveis

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015:

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 6% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. Não paga nesse 

prazo, a integralidade do lanço será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

10 - Venda direta

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 parcelas, da seguinte forma: i) a primeira parcela no montante 

de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do valor do negócio, devendo 

ser paga em até 5 (cinco) dias após a formalização da transação, 

juntando-se o instrumento contratual nos autos; ii) as demais parcelas, 

iguais e sucessivas, deverão ser pagas nos 5 (cinco) meses 

subsequentes, vencendo a primeira trinta dias após o depósito referido no 

item “i”; e iii) o comprador deverá apresentar caução idônea.

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento;

 d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à venda no 

RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto e o 

que disposto pelo artigo 895 do Código de Processo Civil.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

11. INTIMEM-SE, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos 

autos.

12. SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial no do § 1º do art. 22 da Lei nº 6.830/80.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164667 Nr: 338-75.2017.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, SRMPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCMPS, JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES DE 

CAMPOS - OAB:DEF. PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THABITA CRISTINA MONTE PALMA 

SILMA, Cpf: 95129456300, Rg: 21770506, Filiação: Samira Radja Monte 

Palma Silva, data de nascimento: 17/05/1984, brasileiro(a), natural de 

Bacabal-MA, divorciado(a), do lar, Telefone 66 99932-8621 e atualmente 

em local incerto e não sabido JOÃO BOSCO DA SILVA, Cpf: 

56743076368, Rg: 90002100008, brasileiro(a), Telefone 85985037721. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE GUARDA C/C PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ PROPOSTA POR SAMIRA RADJA MONTE 

PALMA SILVA, EM FACE DE THABITA CRISTINA MONTE PALMA SILVA E 

JOÃO BOSCO DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE NO FINAL DO ANO DE 

2016 O MENOR J.V.M.P.S FOI RESIDIR COM A REQUERENTE, AVÓ 

MATERNA, EM DECORRÊNCIA DE ABANDONO MATERIAL E AFETIVO E A 

MENOR A.V.M.P.S FOI RESIDIR COM O GENITOR, E QUE DADA A 

SITUAÇÃO, REQUER A GUARDA DEFINITIVA DO NETO COM FULCRO NO 

ART.33 DO ECA E ART.227 DA CF

Despacho/Decisão: Código nº 164667Vistos em correição. Defiro a AJG 

requerida na inicial. Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. 

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, II, do 

Código de Processo Civil.Citem-se os genitores/responsáveis legais para, 

querendo responder a ação, no prazo de 15 dias.Expeça-se certidão de 

objeto e pé do presente feito, bem como dos autos em apenso (código 

160551), na forma requerida na inicial. Intime-se a equipe forense para 

que realize estudo psicossocial na residência da genitora Thabita Cristina 

Monte Palma Silma, em Ipiranga do Norte-MT, no prazo de 30 dias, a fim de 

aferir se a mesma possui condições financeiras, emocionais e morais para 

exercer a guarda do infante João Vitor. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Sorriso/MT, 19 de setembro de 2017.SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZAJuíza 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, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 28 de agosto de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103859 Nr: 6893-50.2013.811.0040

 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): TECNOFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TECNOFER COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ: 14751751000154. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROPOSTA POR 

BANCO BRADESCO S/A EM FACE DE TECNOFER COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME, TENDO EM VISTA QUE O 

REQUERIDO FIRMOU CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

COM A REQUERENTE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MARCA GM, 

MODELO CLASSIC LIFE, COR PRATA, ANO 2008, PLACA KAL 2521, 

CHASSI 9BGSA19909B231357, NO ENTANTO O REQUERIDO TORNOU-SE 

INADIMPLENTE, NÃO VENDO OUTRA FORMA, SENÃO JUDICIAL DE 

REAVER O PREJUÍZO, A PARTE REQUERENTE COM FULCRO NO ART.3º 

PARÁGRAFO 1º DO DECRETO LEI 911/69, O ART. 56 DA LEI 10.931/2004 

C/C ART 1364 DO CC.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Em razão da superveniência das férias 

regulamentares, e tendo em conta a impossibilidade, apesar dos esforços 

empreendidos, de apreciação de todos os processos conclusos em 

Gabinete, mormente porque este magistrado acumula a jurisdição de outra 

comarca, devolvo os autos à Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, 

§4° da Resolução n° 04/2006 do TJMT.Caracterizada eventual urgência do 

pleito, CONCLUSOS ao substituto legal. Caso contrário, após o retorno 

deste magistrado, RETORNEM conclusos, observando-se a data da 

conclusão anterior.Cumpra-se expedindo o necessário.Vera-MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 28 de agosto de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002453-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002453-18.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ROBERTO CARLOS 

SCATAMBULI Vistos. 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE o 

executado 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 
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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 autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado, 

no que couber. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000695-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE (ADVOGADO(A))

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAVID CASTRO (EXECUTADO)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WALDECIR ANTONIO WELTER (TERCEIRO INTERESSADO)

ROVANE LUGON DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ZENILDA PAIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000695-72.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA EXECUTADO: MARIA 

DAVID CASTRO VISTOS. Diante da decisão exarada no Procedimento 

Administrativo CIA n° 0075339-55.2018.811.0000, necessário se faz a 

readequação da pauta razão pela qual redesigno a audiência para o dia 15 

de outubro de 2018, às 14:15 horas, permanecendo inalteradas as demais 

determinações. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001736-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ADONIR GAZIERO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EXECUTADO)

FABIO DOGLAS MAYER (EXECUTADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004990-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILLES DIAS (ADVOGADO(A))

DANIEL ROQUE LORENZETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERLEY LUIZ ROEDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004990-84.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: DANIEL ROQUE LORENZETTI REQUERIDO: ANDERLEY LUIZ 

ROEDER 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000150-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO FRANCIOLI DA SILVA (REQUERIDO)

MARCELO DA CUNHA MARINHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000150-65.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CRISTOVAO FRANCIOLI DA SILVA VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

qualificado nos autos, em face de CRISTÓVÃO FRANCIOLI DA SILVA, 

também qualificado. Alega a parte autora que o requerido celebrou um 

contrato de financiamento de veículo com a mesma, e, tornou-se 

inadimplente com as parcelas assumidas no contrato. Diante disso, 

requereu liminarmente a busca e apreensão do bem e ao final a 

procedência do pedido, tornando a propriedade plena do bem em seu 

favor. A liminar foi deferida em 12 de setembro de 2017 (Id 9825548). Em 

petição de Id 13672788, o requerido informou o cumprimento da liminar 

pelo juízo da Comarca de Querência, bem como efetuou a purgação da 

mora, com o depósito do valor integral do débito, conforme Id 13672924. 

Instado a se manifestar, o autor concordou com os valores depositados 

pelo réu, pugnando pela transferência do montante, bem como pela 

restituição do veículo ao requerido (id. 13681928) É o relatório. 

Fundamento e decido. Sem delongas, considerando que o débito foi 

devidamente adimplido pelo requerido, tem-se que a pretensão deduzida 

na inicial foi devidamente atendida, uma vez que a parte autora logrou 

êxito em seu intento de receber o valor em atraso, com o reconhecimento 

espontâneo do pedido pela parte requerida, a qual efetuou o pagamento 

integral da dívida. Ante o exposto, e considerando tudo o que mais dos 

autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 'a', do Novo Código de 

Processo Civil. CONDENO o requerido ao pagamento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, bem como HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que, na forma 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, FIXO em 10% do valor 

atribuído à causa. Desde já, DEFIRO os pedidos formulados pelo autor no 

Id 13681928 e DETERMINO a expedição de alvará judicial para o 

levantamento dos valores depositados pelo requerido (Id 13672924), bem 

como a expedição de mandado de restituição do veículo em favor do réu. 

EXPEÇA-SE o necessário, considerando que o mandado de busca e 

apreensão foi cumprido pelo juízo de Querência/MT. 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000150-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CRISTOVAO FRANCIOLI DA SILVA (REQUERIDO)

MARCELO DA CUNHA MARINHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000150-65.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CRISTOVAO FRANCIOLI DA SILVA VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

qualificado nos autos, em face de CRISTÓVÃO FRANCIOLI DA SILVA, 

também qualificado. Alega a parte autora que o requerido celebrou um 

contrato de financiamento de veículo com a mesma, e, tornou-se 

inadimplente com as parcelas assumidas no contrato. Diante disso, 

requereu liminarmente a busca e apreensão do bem e ao final a 

procedência do pedido, tornando a propriedade plena do bem em seu 

favor. A liminar foi deferida em 12 de setembro de 2017 (Id 9825548). Em 

petição de Id 13672788, o requerido informou o cumprimento da liminar 

pelo juízo da Comarca de Querência, bem como efetuou a purgação da 

mora, com o depósito do valor integral do débito, conforme Id 13672924. 

Instado a se manifestar, o autor concordou com os valores depositados 

pelo réu, pugnando pela transferência do montante, bem como pela 

restituição do veículo ao requerido (id. 13681928) É o relatório. 

Fundamento e decido. Sem delongas, considerando que o débito foi 

devidamente adimplido pelo requerido, tem-se que a pretensão deduzida 

na inicial foi devidamente atendida, uma vez que a parte autora logrou 

êxito em seu intento de receber o valor em atraso, com o reconhecimento 

espontâneo do pedido pela parte requerida, a qual efetuou o pagamento 

integral da dívida. Ante o exposto, e considerando tudo o que mais dos 

autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 'a', do Novo Código de 

Processo Civil. CONDENO o requerido ao pagamento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, bem como HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que, na forma 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, FIXO em 10% do valor 

atribuído à causa. Desde já, DEFIRO os pedidos formulados pelo autor no 

Id 13681928 e DETERMINO a expedição de alvará judicial para o 

levantamento dos valores depositados pelo requerido (Id 13672924), bem 

como a expedição de mandado de restituição do veículo em favor do réu. 

EXPEÇA-SE o necessário, considerando que o mandado de busca e 

apreensão foi cumprido pelo juízo de Querência/MT. 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000150-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO FRANCIOLI DA SILVA (REQUERIDO)

MARCELO DA CUNHA MARINHO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

REQUERIDA PARA INFORMAR O LUGAR ONDE SE ENCONTRA O BEM 

APREENDIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A EXPEDIÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA. AINDA, INTIMO A RECOLHER A GUIA PARA O 

ENCAMINHAMENTO DA CARTA PRECATÓRIA A SER EXPEDIDA PARA 

COMARCA DE QUERÊNCIA-MT.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001400-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELTON ODIR PINTO (EMBARGANTE)

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É TEMPESTIVO, 

RAZÃO PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO DE QUINZE DIAS

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60977 Nr: 4270-18.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALVES PALHANO - GRUPAL CORRETORA DE 

MERCADORIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

seguinte decisão: "1) Fls. 94: defiro.

2) Providencie a inclusão dos patronos junto ao Sistema Apolo.

3) Após, concedo vista dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma 

requerida.

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 187016 Nr: 2309-61.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ROSSET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 Vistos.

HOMOLOGO a caução ofertada às fls. 410/419. Lavre-se o competente 

termo.

CUMPRA-SE a decisão de fls. 405/406.

Expeça-se o competente mandado restituitório.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81069 Nr: 254-84.2011.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS, ROSANGE MOGNOL SONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPIN DOS SANTOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:11.001-E

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para que se manifeste acerca do petitório de fls. 126/127, no prazo 

de 5 dias, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003280-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDACIR SZIMANSKI (AUTOR(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORNELES BEDIN (RÉU)

Magistrado(s):
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GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003280-29.2018.8.11.0040. AUTOR: 

VALDACIR SZIMANSKI RÉU: DORNELES BEDIN VISTOS. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil, devendo o feito seguir o procedimento 

especial previsto no artigo 560 e seguintes do CPC. Considerando que a 

documentação apresentada com a inicial, por si só, não se mostra 

suficiente para autorizar o almejado pronunciamento judicial liminar, nos 

termos do artigo 562, do CPC, DESIGNO audiência de justificação prévia 

para o DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13h30min. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para comparecimento à audiência em tela, na qual poderá 

intervir, desde que o faça por intermédio de advogado. CONSIGNE-SE no 

ato citatório que o prazo para contestar contar-se-á a partir da intimação 

do despacho que deferir, ou não, a medida liminar (artigo 564, parágrafo 

único, CPC), e que, não sendo a ação contestada em tal prazo, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento, na pessoa de seu 

advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001282-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO JUNIKAITES (EMBARGANTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

ROSELEI ROSA DOS SANTOS JUNIKAITES (EMBARGANTE)

SALAO DE BELEZA PERFIL LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001282-26.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: SALAO DE BELEZA PERFIL LTDA - ME, ROSELEI ROSA 

DOS SANTOS JUNIKAITES, CARLOS ALBERTO JUNIKAITES EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT VISTOS. É sabido que a assistência 

judiciária gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes que não 

possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso 

tenham que recolher as custas processuais. Outrossim, não obstante as 

disposições legais, a presunção instituída no referido artigo não é 

absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos 

autos indicam a necessidade da concessão do benefício. No caso dos 

autos, verifico que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência, 

sendo certo que os documentos juntados no Id 12915927 se referem 

apenas a uma das partes embargantes, de modo que não é possível o 

acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita, mormente porque 

uma das partes embargantes se trata de pessoa jurídica. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. Juízo desdobrado 

de admissibilidade do recurso que envolve o pedido de concessão do 

benefício da justiça gratuita. Assistência judiciária, todavia, que vai 

indeferida ante a ausência de mínima prova acerca da suposta 

necessidade. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70055163919, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado 

em 15/08/2013) - destaquei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade. Diante desse cenário, INTIME-SE a parte 

requerente/embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas processuais respectivas, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002887-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R SCARIOT & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002887-07.2018.8.11.0040. AUTOR: R 

SCARIOT & CIA LTDA - EPP RÉU: VS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME VISTOS. É sabido que a assistência 

judiciária gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes que não 

possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso 

tenham que recolher as custas processuais. Outrossim, não obstante as 

disposições legais, a presunção instituída no referido artigo não é 

absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos 

autos indicam a necessidade da concessão do benefício. No caso dos 

autos, verifico que a parte autora é pessoa jurídica e não comprovou sua 

hipossuficiência financeira, sendo certo que o documento apresentado no 

Id 14269167 se refere à pessoa da sócia da empresa requerente, 

portanto, pessoa estranha ao feito (a pessoa jurídica, com personalidade 

própria, não se confunde com a pessoa de seus sócios - STJ, REsp 

538622), de modo que não é possível o acolhimento do pedido de 

assistência judiciária gratuita. A propósito: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE - 

INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. As pessoas jurídicas de direito privado, com ou 

sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem 

comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração 

de pobreza. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte 

teve oportunidade de emendar a inicial e juntar documentos que 

comprovasse a hipossuficiência econômica efetiva e atual" (TJMT, Ap 

61566/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 23/08/2017) - destaquei. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade. Diante desse cenário, INTIME-SE a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, readequando o 

pedido de acordo com a informação prestada na petição de Id 14268899, 

bem como recolher as custas e taxas processuais respectivas, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003758-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MARLENE DULNIK (AUTOR(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

VALDEMAR DULNIK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE GROSS (RÉU)

CLAUDIR VALDAMERI (RÉU)

EMERSON ROZENDO PORTOLAN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003758-08.2016.8.11.0040. AUTOR: 

VALDEMAR DULNIK, FRANCISCA MARLENE DULNIK RÉU: CARLOS 

HENRIQUE GROSS, CLAUDIR VALDAMERI VISTOS. 1- De início, verifico 

que, não obstante o requerido Carlos Henrique Gross tenha proposto 

reconvenção, não apresentou o valor da respectiva causa, nem procedeu 

ao recolhimento das custas correspondentes. Assim, DETERMINO a 

intimação do requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

reconvenção apresentada, indicando o valor da causa, bem como que 

proceda ao recolhimento das custas e despesas judiciais 

correspondentes, sob pena de não conhecimento do pedido de 

reconvenção. 2- No mais, passo à análise do pedido de tutela de urgência 

constante da petição de Id 8132019. Pois bem. Em análise de cognição 

sumária, verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito do 

autor quanto ao pedido de indenização pela fruição do bem, sendo certo 

que o caso em apreço demanda ampla dilação probatória, ainda mais 

considerando a alegação dos requeridos de compensação de valores e 
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atraso na entrega do bem imóvel. A propósito, vejamos a jurisprudência: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS 

INDEMONSTRADOS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - A rigor do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, 

depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. II - Há um vínculo de dependência 

de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso a sentença 

favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento 

da reintegração na posse do bem móvel. (TJMT, SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017). 3- Diante do exposto, com amparo no artigo 

300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

de indisponibilidade de movimentação financeira da comercialização de 

suínos, bem como o pedido subsidiário de depósito judicial de R$ 

39.149,96 (trinta e nove mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e 

seis centavos), relativos ao valor que o autor entende como aluguel do 

imóvel rural objeto do contrato em discussão, haja vista que não há prova 

de que se trata de valor incontroverso. Por consequência, INDEFIRO, 

ainda, o pedido de expedição de ofício ao INDEA-MT, já que não 

demonstrada a necessidade de tal providência neste momento processual. 

4- Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 5- Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 

6- Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito, em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001262-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA RAYNHANI DA COSTA KONJA (REQUERENTE)

DINEIA DE SOUZA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

CORDENADOR GERAL DA UNIC SORRISO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001262-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

KAMILA RAYNHANI DA COSTA KONJA REQUERIDO: UNIC SORRISO 

LTDA, CORDENADOR GERAL DA UNIC SORRISO MT 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 a bolsa de estudos de Id 12199289, o extrato de Id 12177695 

(págs. 05 e 06), os prints de tela que demonstram as notas Zero nas 

disciplinas online (Id 12177724), 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 antecipação dos 

efeitos da tutela, DETERMINANDO que a requerida se abstenha de cobrar 

o valor de R$9.900,31 (nove mil, novecentos reais e trinta e um centavos), 

bem como proceda ao lançamento das notas e frequências das disciplinas 

online relacionadas no item '2' da petição de Id 12876318 e, em caso de 

aprovação em todas as matérias (com as notas e presenças 

necessárias), forneça todos os documentos necessários para a colação 

de grau da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006100-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE JESUS GODOI (AUTOR(A))

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que foi designado o 

dia 18/09/2018 às 16h40min para oitiva da testemunha da parte autora 

junto à Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT (deprecata n. 

757-23.2018.811.0085 - Cod. 64463).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003673-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

EKATERINI SKAMVETSAKIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDA PAWEEC VIEIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003673-51.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: EKATERINI SKAMVETSAKIS REQUERIDO: CONSELHO 

REGIONAL DE SERVICO SOCIAL Vistos/BG. Designo o dia 26 de novembro 
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de 2018, às 13:20 horas, para cumprimento do ato deprecado. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002488-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA (ADVOGADO(A))

LUANA DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002488-12.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUANA DE OLIVEIRA SOARES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por LUANA DE OLIVEIRA 

SOARES contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença 

em seu favor. Para tanto sustenta que devido às enfermidades 

enfrentadas durante sua gravidez, a mesma não consegue mais 

desenvolver suas atividades laborativas, tendo o requerido indeferido o 

benefício de auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os 

requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi 

deferida a tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 

7291767). O requerido apresentou contestação em num. 9056692. Consta 

informação no Num. 9338567 que a gravidez da autora chegou ao fim com 

o nascimento da criança, portanto, não se fazendo mais necessária a 

concessão do benefício de auxilio doença, pugnando pela cessação do 

benefício que lhe foi atribuído em sede de liminar. Este juízo requereu a 

cessão do benefício em num. 9342060. A parte autora embargou de 

declaração a decisão que requereu o beneficio, alegando omissão na 

referida, por não ter este juízo se pronunciado acerca do fato de que a 

implantação do benefício de auxilio doença, concedido em liminar, é devida 

até a data do parto que se deu em 06/08/2017. Requereu a parte autora, 

neste diapasão, que a demanda prosseguisse, sendo o requerido 

compelido a pagar o benefício concedido desde 20/04/2017 (data do 

indeferimento do pedido) à 06/08/2017 (data do parto). Instada a se 

manifestar, a parte ré suscita que, com o parto da autora, cessa o risco 

da gravidez, gerando, por consequência, a cessação do benefício de 

auxílio doença. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e no mérito lhe dou provimento. Isto porque, de fato, a 

decisão de num. 9342060 não fez referência ao pedido de recebimento do 

benefício dado em sede de liminar, até a data do parto da autora. 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou PROVIMENTO no sentido de 

retificar a decisão que determinou a cessação do benefício de auxílio 

doença, acrescentando que, em que pese o pedido de cessação, os 

valores referentes a concessão do benefício, deferidos liminarmente, até 

a data do parto, são devidos à autora. Por oportuno, cumpre observar que 

o presente feito prescinde de dilação probatória, haja vista que, embora 

contenha matéria de fato e de direito, está suficientemente instruído para 

receber o julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. Cuida-se de 

pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido de 

auxílio-doença, formulado por LUANA DE OLIVEIRA SOARES contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. A parte requerida 

alegou, em sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição 

das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 

8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de 

todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão 

do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês 

seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, 

do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no 

âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar 

da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 20/04/2017 (n 9056731), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 22/05/2017 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Superada tal situação, 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelas cópias da CTPS da autora de num. 7289969 e 

7289958 e CNIS de num. 12927883. Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Não obstante não ter sido 

realizada a consulta com perito, uma vez que ainda no alvorecer da 

demanda a parte autora informou o nascimento do bebê, restando 

prejudicada, portanto, a realização do ato, pela análise do laudo acostado 

aos autos (Num. 7289838), verifica-se pelas respostas dos médicos que a 

parte autora encontrava-se em gestação de risco e, portanto, 

incapacitada para exercer suas funções, devendo permanecer em 

repouso até o final da gestação, fazendo jus ao beneficio de 

auxílio-doença. Porém, considerando o nascimento da criança, o benefício 

será devido tão somente até o parto, que se deu em 06/08/2017 (Num. 

9338611 ). Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de 

mérito, art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte 

Autora o benefício previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde 

20/04/2017 até o parto que se deu em 06/08/2017. Sobre as prestações 

em atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 

870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária 

incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, 

quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a 

redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001688-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA INES SCHWADE HENDGES (EXEQUENTE)

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))
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CREUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001729-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

GIDALVO PEREIRA GUSMAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

do perito nomeado, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 100660 Nr: 3442-17.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 127502 Nr: 3902-33.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI MARIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 127971 Nr: 4170-87.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129917 Nr: 5301-97.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR CLERES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENE ENGLER DA SILVA - 

OAB:20.093/O, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 132777 Nr: 6732-69.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA LEITE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133183 Nr: 6933-61.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMÉLIO RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133580 Nr: 7209-92.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133802 Nr: 7316-39.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES SIRLEI ZYLGOSKI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

SILVA - OAB:13171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135599 Nr: 8285-54.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 148471 Nr: 3305-30.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDA BERTUOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 136520 Nr: 8767-02.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY BATISTA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Visto/DH

Tendo em vista a decisão de deferimento de prova pericial proferida nos 

autos em apenso (Código n.º 171536), bem como considerando que a 

prova pericial requerida neste feito possui o mesmo objeto a ser periciado 

naqueles autos, FICARÁ ESTE FEITO SOBRESTADO até a realização da 

perícia no Processo n.º 171536, a qual servirá como prova emprestada no 

presente feito nos termos do art. 372 do CPC.

Realizada a perícia, junte-se cópia do laudo nestes autos, e intimem-se as 

partes para manifestação, remetendo-se os autos conclusos na 

sequência.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 46436 Nr: 3359-74.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SAENGER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

VINICIUS BERTOLO GONÇALVES - OAB:20776-E

 Visto/IC

1. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se manifestar 

acerca do pedido de fls. 72-73.

2. Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando de ato 

ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, agir de 

ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, como lhe 

é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 152, VI, do 

Código de Processo Civil/15.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 171536 Nr: 4299-24.2017.811.0040

 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: MARLY BATISTA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CIA 

LTDA-ME, CARLA CRISTINA BERTUOL, MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Visto/DH

Defiro a prova pericial pugnada pela requerente às fls. 729-730.

Para tanto, nomeio a Engenheira Civil FRANCIELE RUIZ DOS SANTOS, tel: 

66-9.9978-1730, Endereço: Rua Amazonas, n.º 673, Centro, Sorriso/MT, 

email: franciele_ruiz@hotmail.com, devendo as partes serem intimadas 

para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito (se for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos 

(artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC).

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC).

Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§3º, do NCPC.

Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se 

a parte requerente que pugnou pela prova (art. 95, do NCPC), a recolher o 

valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão, consistindo a perícia 

na análise de vícios existentes na obra.

Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, 

hora e local da realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes 

(art. 474, do NCPC).

Deverá o(a) Sr.(a) Perito(a) se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, 

§2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os 

atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes.

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 
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(artigo 477 §1º do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98189 Nr: 714-03.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR CAPPELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14.810/MT

 Visto/IC

1. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se manifestar 

acerca do pedido de fls. 57-87.

2. Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando de ato 

ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, agir de 

ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, como lhe 

é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 152, VI, do 

Código de Processo Civil/15.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95157 Nr: 6986-47.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BILINO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/IC.

1. Intime-se a parte autora acerca do requerimento de fl.134/ v°.

2. Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando de ato 

ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, agir de 

ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, como lhe 

é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 152, VI, do 

Código de Processo Civil/15.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129093 Nr: 4815-15.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR JOSÉ CONRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/IC.

Cite-se a requerida a contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 511 do NCPC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 61768 Nr: 5061-84.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - 

SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MARIA SIMIÃO - 

OAB:12362-A, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - OAB:13298/MT, 

SERGIO HEMING - OAB:2869, SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/IC.

Cite-se a requerida a contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 511 do NCPC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129095 Nr: 4817-82.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MEDEIROS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/IC.

Cite-se a requerida a contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 511 do NCPC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 104052 Nr: 7111-78.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONY FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 51340 Nr: 1614-25.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALINA THEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA, 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - 

OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671/MT, 

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ÉSLEN PARRON 

MENDES - OAB:17909, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LUCAS CODEBELLA - 

OAB:21.969/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 Vistos/BG.

Acerca dos cálculos apresentados pela requerente às fls.388-390, 

manifestem-se as requeridas, no prazo de 05 dias.

Sem prejuízo, no que tange ao substabelecimento de fl. 391, intime-se o 

advogado da autora para que, no prazo de 05 dias, regularize tal 

documento nos termos do art. 24 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 44199 Nr: 1272-48.2008.811.0040

 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: TEREZINHA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos/BG.

Diante do petitório de fl. 407, expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, para que, se assim já não o 

fez, cesse o benefício concedido à parte autora nesses autos.

Após, arquive-se o presente feito, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 170142 Nr: 3465-21.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DHINTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A SENTENÇA/ACÓRDÃO, 

acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, no prazo de 15 dias, 

consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de MULTA 

DE 10% e, também, de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o 

valor da execução (art. 523 e seu § 1º, do NCPC).Efetuado o 

PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo devedor, proceda-se 

à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante ALVARÁ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129591 Nr: 5119-14.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/IC.

Cite-se a requerida a contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 511 do NCPC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135818 Nr: 8359-11.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIR ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/IC.

Cite-se a requerida a contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 511 do NCPC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 47294 Nr: 4234-44.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TRINDADE PEREIRA - ME, JOÃO 

TRINDADE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Vistos/ IC. INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese 

em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 

854, § cpc; 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária;Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem apresentação de embargos, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 16, III, da LEF), MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE.Por fim, CASO FRUSTRADA A 

TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias.Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO.Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 

da Lei n. 6.830/80, suspendo o feito pelo prazo de 01 ano, devendo ser a 

autora intimada.Não havendo manifestação/indicação de bens 

penhoráveis no prazo de suspensão, determino o arquivamento dos 

autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a 

qualquer tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 126619 Nr: 3385-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEORY LENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, Willian Pablo Carboni da Silva - OAB:19326/MT

 Visto/DHINTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A SENTENÇA/ACÓRDÃO, 

acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, no prazo de 15 dias, 

consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de MULTA 

DE 10% e, também, de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o 

valor da execução (art. 523 e seu § 1º, do NCPC).Efetuado o 

PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo devedor, proceda-se 

à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem 

pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 DIAS para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do NCPC), sem prejuízo da 

EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

523, § 3º, do NCPC), o que desde já determino.Havendo impugnação ao 

cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE.Caso 

IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, esta no prazo de 05 diasMesmo em caso de 

impugnação, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão expressa, 

deverá o CREDOR INFORMAR se tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem 

penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO 

INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias.Consigne-se, desde 

já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, 

HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, 

HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, 

CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO 

DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 
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TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 92433 Nr: 3997-68.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS 

DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 Vistos/IC.

 Defiro o requerido na fl.140. Com a resposta, intime-se a exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 22278 Nr: 2476-69.2004.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - DD. 

PROC. DA FAZENDA ESTADUAL - OAB:SUBPROCURADOR -, SANDRA 

MARA CONTES LOPES - PROC. DA FAZENDA PUBL. ESTADUAL - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 Vistos/IC.

 Acerca da petição retro, intime-se a exequente para se manifestar no 

prazo de 05 dias.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 89481 Nr: 1076-39.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA MELO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT, MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/IC.

 Aportando nos autos a resposta do ofício de fl. 247, intime-se a 

exequente a se manifestar, no prazo de 05 dias, informando se houve a 

implantação do benefício.

 Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 32978 Nr: 2148-71.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI, NILSON SONI BIELESCKI, 

VITOR CORNÉLIO ZORTEA CASARIN, LEONIR PAULO CAPITANIO, 

ROSEANE GABOARDI BIELESCKI, NERLY PAGNUSSAT CAPITANIO, NILO 

ARTHUR PERIN, INÊS SPENASSATO PERIN, SANTO BIELESKI, OLIMPIO 

CARBONI, NAIR GNOATTO CARBONI, CARLOS LUIZ CORLASSOLLI, 

CARMEN CORLASSOLLI, CLECEI VIEIRA DOS SANTOS CASARIN, ELVIRA 

DA SILVA LOPES BIELESCKI, GORETI BIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A

 Visto/IC.

Certificado o trânsito em julgado (fl.172), remetam-se os autos a parte 

exequente, conforme postulado na fl.171.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 32978 Nr: 2148-71.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI, NILSON SONI BIELESCKI, 

VITOR CORNÉLIO ZORTEA CASARIN, LEONIR PAULO CAPITANIO, 

ROSEANE GABOARDI BIELESCKI, NERLY PAGNUSSAT CAPITANIO, NILO 

ARTHUR PERIN, INÊS SPENASSATO PERIN, SANTO BIELESKI, OLIMPIO 

CARBONI, NAIR GNOATTO CARBONI, CARLOS LUIZ CORLASSOLLI, 

CARMEN CORLASSOLLI, CLECEI VIEIRA DOS SANTOS CASARIN, ELVIRA 

DA SILVA LOPES BIELESCKI, GORETI BIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A

 Visto/IC.

Certificado o trânsito em julgado (fl.172), remetam-se os autos a parte 

exequente, conforme postulado na fl.171.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 87143 Nr: 6634-26.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BIELESCKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, FAZENDA NACIONAL 

- A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973/MT, 

WAGNER GERALDO DA SILVA CAMPOS - OAB:PROCURADOR

 Visto/IC.

Certificado o trânsito em julgado (fl.470), remetam-se os autos a parte 

exequente, conforme postulado na fl.471.

Às providências.

Sorriso/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 118921 Nr: 9271-42.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI, NILSON SONI BIELESCKI, 

INÊS SPENASSATO PERIN, CARMEN CORLASSOLLI, CLECEI VIEIRA DOS 

SANTOS CASARIN, NERLY PAGNUSSAT CAPITANIO, SANTO BIELESKI, 

VITOR CORNÉLIO ZORTEA CASARIN, ELVIRA DA SILVA LOPES 

BIELESCKI, OLIMPIO CARBONI, NAIR GNOATTO CARBONI, GORETE 

BIELESKI, LEONIR PAULO CAPITANIO, ROSANI GABOARDI BIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Visto/IC.

Certificado o trânsito em julgado (fl.69), remetam-se os autos a parte 

exequente, conforme postulado na fl.68.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 107530 Nr: 57-27.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI, NILSON SONI BIELESCKI, 

INÊS SPENASSATO PERIN, CARMEN CORLASSOLLI, CLECEI VIEIRA DOS 

SANTOS CASARIN, NERLY PAGNUSSAT CAPITANIO, SANTO BIELESKI, 

VITOR CORNÉLIO ZORTEA CASARIN, OLIMPIO CARBONI, NAIR GNOATTO 

CARBONI, GORETE BIELESKI, LEONIR PAULO CAPITANIO, ROSANI 

GABOARDI BIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Visto/IC

Certificado o trânsito em julgado (fl.72), remetam-se os autos a parte 

exequente, conforme postulado na fl.71.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 88137 Nr: 7673-58.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI, NILSON SONI BIELESCKI, 

INÊS SPENASSATO PERIN, CARMEN CORLASSOLLI, CLECEI VIEIRA DOS 

SANTOS CASARIN, NERLY PAGNUSSAT CAPITANIO, SANTO BIELESKI, 

VITOR CORNÉLIO ZORTEA CASARIN, OLIMPIO CARBONI, NAIR GNOATTO 

CARBONI, GORETE BIELESKI, LEONIR PAULO CAPITANIO, ROSEANE 

GABOARDI BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:OAB/MT2869

 Visto/IC

Certificado o trânsito em julgado (fl.175), remetam-se os autos à parte 

exequente, conforme postulado na fl.174.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120835 Nr: 9816-15.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6079, ROGÉRIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183

 Vistos/BGINTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A SENTENÇA/ACÓRDÃO, 

acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, no prazo de 15 dias, 

consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de MULTA 

DE 10% e, também, de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o 

valor da execução.Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO 

IMPUGNAÇÃO pelo devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR 

mediante ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o 

PRAZO DE 15 DIAS para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO ,sem 

prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já determino.Havendo 

impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE.Caso IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, esta no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão ).Mesmo 

em caso de impugnação, salvo se concedido efeito suspensivo por 

decisão expressa, deverá o CREDOR INFORMAR se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 

dias.Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS 

GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA 

FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE 

QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, 

PENHORA DE COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, 

PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE 

BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e 

sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 ; bem como se a 

PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será 

intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em 

regime de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, 

do NCPC.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115914 Nr: 7033-50.2014.811.0040

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, YUKIO MUKAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT, 

PAULA APARECIDA COSTA VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Vistos/BG.

Ante o noticiado às fls. 145-146, abra-se vistas ao Ministério Público 

Estadual.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 141016 Nr: 11115-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO SPENASSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/ IC.

Considerando que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente à fl.149, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 191377 Nr: 4915-62.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.M..N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA PORTO DE ALMEIDA ALVARES, 

PEDRO FERREIRA DE SOUZA, COOPSERVS - COOPERATIVA DOS 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO, COOPERATIVA DE 

TRABALHO VALE DO TELES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 70,00 

(setenta reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 11652 Nr: 806-98.2001.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISBESOL- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

SORRISO LTDA - ME, JUSTINO MATIELLO, OSNI PAGANI FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 13491 Nr: 576-22.2002.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 16072 Nr: 172-34.2003.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CÉSAR LARA DE 

BARROS - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 30036 Nr: 4457-02.2005.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMOVEIS SORRISO LTDA

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

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSILARA FREITAS DA 

CUNHA - OAB:8226-B

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 31023 Nr: 223-40.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI (ROSELIA) AMALIA ZUCHELLI CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA, MARISOL NÉSPOLI - OAB:7423-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, DENISE FERREIRA GARCIA - OAB:6129-B/7142-B, 

JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 32324 Nr: 1435-96.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUSEM ADUBOS, SEMENTES E SERVIÇOS 

LTDA, HELENITA SCHULZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 38337 Nr: 1210-42.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO BERTE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 38523 Nr: 1388-88.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIPLAN SORRISO TRANSPORTES E 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME, INES TEREZINHA ZANETTI ROVARIS, 

RAFAEL ELIAS ROVARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 38563 Nr: 1420-93.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 41999 Nr: 4796-87.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, LUIZ ALBERTO VERLE

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

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SCHEVINSKY - 

OAB:20.661, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 49854 Nr: 143-71.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MARTINS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:15700, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 53126 Nr: 2989-61.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS 

DE SORRISO, VITÓRIO ANGELO CELLA, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, 

PAULO ELMAR ADAM, NELSON LUIZ ADAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 53133 Nr: 1718-17.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FELIX FERREIRA - 

OAB:12465, THAIS SILVA MENDES - OAB:12638

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 56257 Nr: 6277-17.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMKOW E GRAMKOW LTDA, LARISSA INÁ 

GRAMKOW MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 56328 Nr: 324-38.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZE AUGUSTO CORRETORA E ADMIN. DE 

SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 80425 Nr: 5769-37.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MARTINS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:15700, PAMELA NATALIA MARTINS - OAB:13.864

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 80431 Nr: 5775-44.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. E. BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6.812-B
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 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 93060 Nr: 5468-22.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F MAGGI PISSOLLO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95946 Nr: 7869-91.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIO & COCENZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99091 Nr: 1702-24.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGGI PISSOLLO E CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 100112 Nr: 2827-27.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CASA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÕES LTDA, EDIOMAR ROBERTO DI DOMENICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101593 Nr: 4483-19.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101604 Nr: 4494-48.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIOVEZAN & PIOVEZAN LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 114104 Nr: 5623-54.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADRE - ARTEFATOS DE CONCRETO E 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANILDE ROSA - OAB:18693

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 38295 Nr: 1198-28.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI, VITOR CORNÉLIO ZORTEA 

CASARIN, CARLOS LUIZ CORLASSOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou PARCIAL 

PROVIMENTO para retificar a decisão objurgada, extirpando o trecho que 

indicou os embargantes como devedores das CDA´s citadas nas fls. 

457-459 dos autos n. 87143, bem com indeferir a liberação dos valores e 

bens penhorados nestes autos, nos termos do artigo 53, §2º, da Lei 

8.212/91.No mais, permanece a decisão tal como foi lançada.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 56601 Nr: 494-10.2010.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE CAMPEOL ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

198-205, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010526-64.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010526-64.2012.8.11.0040 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. 14903817, requerendo 

o que entender de direito. Sorriso/MT, 29 de agosto de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010837-55.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L L EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CHARLY HOEGER (ADVOGADO(A))

DANIEL BATISTA DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010837-55.2012.8.11.0040 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. 14573168, requerendo 

o que entender de direito. Sorriso/MT, 29 de agosto de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010985-32.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO ALMEIDA LUCAS (EXECUTADO)

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010985-32.2013.8.11.0040 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. 14549814, requerendo 

o que entender de direito. Sorriso/MT, 29 de agosto de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003425-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MARISETE RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1004936-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAGDIEL BARRETO (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1004936-21.2018.8.11.0040 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(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 11:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 29 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003198-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY RODRIGUES HORIZONTE (EXECUTADO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1004945-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

LIDIANE ELMIRIA KRUG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1004945-80.2018.8.11.0040 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(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 13:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 29 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004826-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAREGNATO (REQUERENTE)

THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003484-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

ANIELLY CLEMENTE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS SANTOS DA MOTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ANIELLY 

CLEMENTE RODRIGUES Reclamado: CINTIA DOS SANTOS DA MOTA 

Processo nº. 1003484-44.2016.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. SEM 

PREJUÍZO, INTIME-SE A EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

INDICAR O INTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE 

CIRCULAÇÃO INSERIDA EM NUM. 9380459. Noticiado o desinteresse, 

proceda-se com o necessário para a respectiva baixa. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000057-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO TV (REQUERIDO)

 

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 as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 21 de NOVEMBRO de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001745-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL (ADVOGADO(A))

AMELIA SCHRADER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001745-65.2018.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por 

AMELIA SCHRADER em face de BANCO ITAU VEICULOS S.A., em que 

pretende a indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta 

que possui com o banco réu o contrato de financiamento nº 62410- 

000000574285698, de 36 parcelas, com vencimento para todo o dia 10 de 

cada mês, referente ao veículo FIAT PALIO SPORTING 1.6, placa 

NPM1225, chassi 9BD196263E2189487. A parte reclamante alega que 

passando por dificuldades financeiras, após falecimento de seu esposo, 

não conseguiu efetuar pagamento das parcelas. Após inúmeras 

cobranças efetuadas pelo reclamando, a reclamante conseguiu quitar a 

dívida, através de empréstimos de familiares. Não obstante a isso, 

sustenta que após efetuar o pagamento, a instituição financeira não 

cumpriu com a sua obrigação, continuando as cobranças. Audiência de 

conciliação realizada restou infrutífera. A instituição financeira apresentou 

contestação. Em síntese, argumenta que é dever do reclamante buscar a 

baixa quando se trata de protesto, inexistindo, portanto, defeito na 

prestação de serviço e de ilícito contratual e dano moral. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. 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 bancários, 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 ao pedido para 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. Como se vê, a indicação a protesto ocorreu 

após o vencimento da dívida e antes do pagamento, constituindo, em 

princípio, exercício regular do direito do credor/reclamante. Após a 

regularização do pagamento, porém, foi mantido o protesto, sendo que a 

controvérsia processual reside na seguinte questão: a responsabilidade 

pela baixa do protesto incumbe ao reclamante ou ao banco reclamado? A 

Lei n. 9.492/97, em seu art. 26, assim regula o procedimento de 

cancelamento do registro do protesto: “Art. 26. O cancelamento do 

registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto 

de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do 

documento protestado cuja cópia ficará arquivada”. Da previsão 

normativa, depreende-se que o cancelamento do protesto pode ser 

requerido por qualquer interessado, desde que apresente o documento 

objeto do protesto, ou então declaração de anuência do credor. Há que se 

considerar, porém, que o caso presente versa sobre relação de consumo, 

sendo aplicável a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, 

do CDC. Nesse contexto, uma vez que a reclamante, na condição de 

devedor, possui legitimidade para requerer o cancelamento do protesto, 

mas para tanto necessita de providência a cargo do banco reclamado (a 

entrega do documento original da dívida ou declaração de anuência para o 

cancelamento), a inversão do ônus da prova permite concluir que era 

ônus do banco reclamado comprovar que forneceu ao reclamante os 

meios para obter o cancelamento do protesto. Confessadamente, contudo, 

tal não ocorreu, pois o banco reclamado alegou apenas que o 

cancelamento do protesto era ônus do devedor/reclamante. Não lhe é 

dado, porém, permanecer em posição de inércia no caso em questão, pois 

a condição de grande empresa, com atuação em nível nacional, em ramo 

de negócio que faz uso constante de cadastros de restrição ao crédito e 

de protesto de títulos, lhe impõe o dever de fornecer ao consumidor, 

independentemente de qualquer solicitação, os meios para a baixa de tais 

restrições, tão logo recebidos os pagamentos devidos. Nesses termos, em 

que pese inicialmente presente o exercício regular de direito em relação ao 

apontamento do título ao protesto, o pagamento do título deveria conduzir à 

baixa do registro ou, quando menos, ao fornecimento de carta de 
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anuência para que o reclamante/devedor procedesse, ele próprio, à baixa. 

Não se registrando a ocorrência de tais eventos, caracteriza-se o ato 

ilícito, a ensejar a reparação por danos morais, conforme entendimentos 

jurisprudenciais em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS. PROTESTO PRÉVIO. 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CREDOR. NÃO FORNECIMENTO. 

MANUTENÇÃO DO NOME DE DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

FIXAÇÃO. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE DO JULGADOR. REFORMA DA 

SENTENÇA. 1 - Para o cancelamento do registro de protesto é preciso que 

se apresente declaração de anuência do credor. No caso dos autos, o 

apelante afirma não ter recebido a carta de anuência e o apelado, por seu 

turno, não provou a respectiva entrega, razão pela qual a manutenção do 

protesto constitui ato ilícito, que enseja o dever de reparação. 2 - O dano 

moral, neste caso, existe ‘in re ipsa’, ou seja, para sua configuração basta 

a prova da ocorrência do fato ofensivo. 3 - O valor da indenização deve 

ser f ixado dentro da razoabi l idade.”  (TJMG. AC n. 

5248384-26.2009.8.13.0145. 16ª Câmara Cível. Relator JOSÉ MARCOS 

VIEIRA. Julgado em 11-5-2011. Publicado 20-5-2011). “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE DÍVIDA COM 

ATRASO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO. Registro original 

justificável diante do atraso na quitação da prestação. Demandada que 

não fornece a carta de anuência para o cancelamento do protesto. 

Ofensa à imagem, boa fama e credibilidade da pessoa jurídica. 

Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, incs. V e X. Código 

Civil de 2002, arts. 186 e 927. Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. 

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inc. VIII. Inversão do ônus da 

prova. Dano moral. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.” (TJSC. AC n. 

2009.046549-2. 2ª Câmara de Direito Civil. Relator NELSON SCHAEFER 

MARTINS. Publicado em 10-9-2010). Quanto ao dano moral. No caso, 

verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado na 

manutenção de protesto após o devido pagamento da dívida nele 

constante, corroborado com a conduta negativa de não ter fornecido ao 

consumidor, independentemente de qualquer solicitação, os meios para a 

baixa de tal restrição, tão logo recebidos os pagamentos devidos. 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 na medida em que o 

banco reclamado admite a realização de serviços bancários em suas 

agências, 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 banco 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 do reclamante quanto 

à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

bancária 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 banco reclamado, instituição financeira de grande porte, 

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. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de confirmar a liminar 

concedida no Id. 999255, bem assim JULGAR PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para o fim de CONDENAR o banco reclamado a pagar 

ao reclamante, a título de indenização por 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) até o efetivo 

pagamento. 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 Vistos etc. SUBSTITUO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, nos 

seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de reclamação sob a alegação de 

que entabulou contrato de financiamento com o reclamado e por 

problemas financeiros atrasou algumas parcelas, porém teria procedido a 

quitação. No entanto, seu nome teria sido incluso nos órgãos de proteção 

ao crédito pelo reclamado, permanecendo mesmo após a quitação da 

dívida. Em sede de contestação o reclamado aduz que, dada a 

inadimplência houve o protesto do contrato entabulado entre as partes, 

cabendo à reclamante a baixa do protesto, visto que à época da 

efetivação deste o contrato se encontrava com parcelas em atraso (Num. 

13820836). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, a questão não 

demanda maiores tergiversações, visto que é matéria pacificada no âmbito 

do STJ, via Recurso Repetitivo, a saber: INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO 

DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO 

CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE 

RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A 

CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1. Para 

fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular 

inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer 

a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do 

numerário necessário à quitação do débito vencido". 2. Recurso especial 

não provido. (STJ – 2ª S. REsp 1424792/BA. Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, J. 10/09/2014, DJe 24/09/2014) Nesta toada, constata-se que 

cabia à reclamante, após a quitação do contrato, requerer a carta de 

anuência para proceder a baixa do protesto efetivado em seu nome. 

Inexistindo prova de que a requerente tenha requerido a emissão do 

documento e o banco tenha negado o seu fornecimento, a improcedência 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011135-76.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA CRAVEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 
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feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004950-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ORIO RUDNISKI - ME (REQUERENTE)

RAFAEL KRZYZANSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1004950-05.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 14:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 29 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-61.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

WELLINTON CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8020006-61.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre a petição de ID. 14851499, 14851488 e 

14851449, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 29 de agosto 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003433-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL (ADVOGADO(A))

WILLIAN VASCONCELOS MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA APARECIDA DE GODOY (REQUERIDO)

GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito. E ainda, para informar aos autos, no prazo de 05 dias, endereço 

atualizado da reclamada ANDRÉIA APARECIDA DE GODOY.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003433-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL (ADVOGADO(A))

WILLIAN VASCONCELOS MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA APARECIDA DE GODOY (REQUERIDO)

GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1003438-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSICLEIA PEREIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1003444-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUSA EISCHSTAEDT (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003441-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ MAIA - ME (REQUERENTE)

JOSIVAN BATISTA DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOAO ALVES DE RESENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1005886-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (REQUERENTE)

OSVALDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1005886-64.2017.8.11.0040 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. 14978079, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 29 de agosto 

de 2018 Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003458-75.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE ARIAS OLIVEIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 15:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010663-12.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA JUSSARA SCHWANN (EXEQUENTE)

IONARA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEALDO DA SILVA PINTO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010663-12.2013.8.11.0040. 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 10 

(dez) dias, manifeste-se indicando bens penhoráveis. Sorriso/MT, 29 de 

agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003459-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDEREZ PINHO SILVA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 15:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1003461-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDEREZ PINHO SILVA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 15:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1003462-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDEREZ PINHO SILVA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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 AS PARTES (RECLAMANTE E 

RECLAMADA) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 21 de NOVEMBRO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, 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: 1003471-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

GRACIELA LODI (REQUERENTE)

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 16:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003474-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR CELLA (REQUERENTE)

FELICIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 16:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1000181-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MEX DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. TOLENTINO - ME (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 17:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1003497-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LOPES MATOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

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 AS PARTES (RECLAMANTE e 

RECLAMADA) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 21 de NOVEMBRO de 2018, às 17:10 horas, nesta Comarca, 
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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: 1003498-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

REGINA LOPES MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

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 AS PARTES (RECLAMANTE e 

RECLAMADA) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 21 de NOVEMBRO de 2018, às 17:20 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, 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: 1003500-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

REGINA LOPES MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

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 AS PARTES (RECLAMANTE e 

RECLAMADA) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 21 de NOVEMBRO de 2018, às 17:30 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, 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: 1004834-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

MOISES DILLMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1004834-33.2017.8.11.0040 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 petição de ID. 14952323, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 29 de agosto de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003524-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 18:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1003530-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI ROTAVA (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 18:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1003531-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

VALDIR ALVES BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 18:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1000228-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000228-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA ALICE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por ANA ALICE DE SOUZA SANTOS em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais, e c) devolução dos valores descontados. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que é possuidora de uma renda mensal referente 

à aposentadoria. Constatou que vem sendo realizados descontos mensais 

em seu benefício previdenciário, motivados por empréstimo. Ressalta que 

desconhece tais contratos (Contrato nº 0123266836284; Contrato nº 

0123284782325; Contrato nº 0123284781259 e Contrato nº 

0123320059109). Postulou pela declaração de inexistência dos contratos, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte do reclamante. Alega que o reclamante não 

buscou solução de forma administrativa. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

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 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, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 
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necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de extratos ou contratos assinados que estão gerando os 

descontos. 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. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) 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$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional. 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. 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 o cancelamento dos descontos 

referentes aos contratos de nº 0123266836284, nº 0123284782325, nº 

0123284781259, nº 0123320059109, bem como, a devolução dos valores 

descontados, devidamente corrigido; e 2) CONDENAR o reclamado a 

pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três 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 Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000228-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA ALICE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por ANA ALICE DE SOUZA SANTOS em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais, e c) devolução dos valores descontados. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que é possuidora de uma renda mensal referente 

à aposentadoria. Constatou que vem sendo realizados descontos mensais 

em seu benefício previdenciário, motivados por empréstimo. Ressalta que 

desconhece tais contratos (Contrato nº 0123266836284; Contrato nº 

0123284782325; Contrato nº 0123284781259 e Contrato nº 

0123320059109). Postulou pela declaração de inexistência dos contratos, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte do reclamante. Alega que o reclamante não 

buscou solução de forma administrativa. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

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 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, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de extratos ou contratos assinados que estão gerando os 

descontos. 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. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 
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GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) 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$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional. 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. 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 o cancelamento dos descontos 

referentes aos contratos de nº 0123266836284, nº 0123284782325, nº 

0123284781259, nº 0123320059109, bem como, a devolução dos valores 

descontados, devidamente corrigido; e 2) CONDENAR o reclamado a 

pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três 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 Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000229-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA ALICE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se de ação proposta por ANA 

ALICE DE SOUZA SANTOS em face de BANCO BMG., em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais, e c) devolução dos valores 

descontados. Alega a parte reclamante, em síntese, que é possuidora de 

uma renda mensal referente à aposentadoria, no valor de um salário 

mínimo. Constatou que vem sendo realizados descontos mensais em seu 

benefício previdenciário, motivados por empréstimo. Ressalta que 

desconhece tais contratos (Contrato nº 227756828; 224858593; 

241215236; 265608218; 263311116; 269014264; 10054865; 12205936; 

161901734000062016; 161901734000072016; 161901734000082016; 

161901734000092016; 161901734000102016; 161901734000112016; 

161901734000122016; 161901734000012017; 161901734000022017; 

161901734000032017; 161901734000042017; 161901734000052017; 

161901734000062017; 161901734000072017; 161901734000082017; 

161901734000092017; 161901734000102017; 161901734000112017; 

161901734000122017; 161901734000012018). Postulou pela declaração 

de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, pois a reclamada foi tão vítima quanto à parte reclamante na ação 

fraudulenta. Alega que o reclamante não buscou solução de forma 

administrativa. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 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 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, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de extratos ou contratos assinados que estão gerando os 

descontos. 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. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 304 de 768



a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional. 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. 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 o cancelamento dos descontos 

referentes aos contratos de nº 227756828; 224858593; 241215236; 

265608218; 263311116; 269014264; 10054865; 12205936; 

161901734000062016; 161901734000072016; 161901734000082016; 

161901734000092016; 161901734000102016; 161901734000112016; 

161901734000122016; 161901734000012017; 161901734000022017; 

161901734000032017; 161901734000042017; 161901734000052017; 

161901734000062017; 161901734000072017; 161901734000082017; 

161901734000092017; 161901734000102017; 161901734000112017; 

161901734000122017; 161901734000012018, bem como, a devolução 

dos valores descontados, devidamente corrigido; e 2) CONDENAR o 

reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três 

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 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000229-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA ALICE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se de ação proposta por ANA 

ALICE DE SOUZA SANTOS em face de BANCO BMG., em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais, e c) devolução dos valores 

descontados. Alega a parte reclamante, em síntese, que é possuidora de 

uma renda mensal referente à aposentadoria, no valor de um salário 

mínimo. Constatou que vem sendo realizados descontos mensais em seu 

benefício previdenciário, motivados por empréstimo. Ressalta que 

desconhece tais contratos (Contrato nº 227756828; 224858593; 

241215236; 265608218; 263311116; 269014264; 10054865; 12205936; 

161901734000062016; 161901734000072016; 161901734000082016; 

161901734000092016; 161901734000102016; 161901734000112016; 

161901734000122016; 161901734000012017; 161901734000022017; 

161901734000032017; 161901734000042017; 161901734000052017; 

161901734000062017; 161901734000072017; 161901734000082017; 

161901734000092017; 161901734000102017; 161901734000112017; 

161901734000122017; 161901734000012018). Postulou pela declaração 

de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, pois a reclamada foi tão vítima quanto à parte reclamante na ação 

fraudulenta. Alega que o reclamante não buscou solução de forma 

administrativa. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 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 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, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de extratos ou contratos assinados que estão gerando os 

descontos. 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. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) 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$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional. 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. 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 o cancelamento dos descontos 

referentes aos contratos de nº 227756828; 224858593; 241215236; 

265608218; 263311116; 269014264; 10054865; 12205936; 

161901734000062016; 161901734000072016; 161901734000082016; 

161901734000092016; 161901734000102016; 161901734000112016; 

161901734000122016; 161901734000012017; 161901734000022017; 

161901734000032017; 161901734000042017; 161901734000052017; 

161901734000062017; 161901734000072017; 161901734000082017; 
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161901734000092017; 161901734000102017; 161901734000112017; 

161901734000122017; 161901734000012018, bem como, a devolução 

dos valores descontados, devidamente corrigido; e 2) CONDENAR o 

reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três 

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 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000229-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA ALICE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se de ação proposta por ANA 

ALICE DE SOUZA SANTOS em face de BANCO BMG., em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais, e c) devolução dos valores 

descontados. Alega a parte reclamante, em síntese, que é possuidora de 

uma renda mensal referente à aposentadoria, no valor de um salário 

mínimo. Constatou que vem sendo realizados descontos mensais em seu 

benefício previdenciário, motivados por empréstimo. Ressalta que 

desconhece tais contratos (Contrato nº 227756828; 224858593; 

241215236; 265608218; 263311116; 269014264; 10054865; 12205936; 

161901734000062016; 161901734000072016; 161901734000082016; 

161901734000092016; 161901734000102016; 161901734000112016; 

161901734000122016; 161901734000012017; 161901734000022017; 

161901734000032017; 161901734000042017; 161901734000052017; 

161901734000062017; 161901734000072017; 161901734000082017; 

161901734000092017; 161901734000102017; 161901734000112017; 

161901734000122017; 161901734000012018). Postulou pela declaração 

de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, pois a reclamada foi tão vítima quanto à parte reclamante na ação 

fraudulenta. Alega que o reclamante não buscou solução de forma 

administrativa. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 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 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, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de extratos ou contratos assinados que estão gerando os 

descontos. 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. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) 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$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional. 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. 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 o cancelamento dos descontos 

referentes aos contratos de nº 227756828; 224858593; 241215236; 

265608218; 263311116; 269014264; 10054865; 12205936; 

161901734000062016; 161901734000072016; 161901734000082016; 

161901734000092016; 161901734000102016; 161901734000112016; 

161901734000122016; 161901734000012017; 161901734000022017; 

161901734000032017; 161901734000042017; 161901734000052017; 

161901734000062017; 161901734000072017; 161901734000082017; 

161901734000092017; 161901734000102017; 161901734000112017; 

161901734000122017; 161901734000012018, bem como, a devolução 

dos valores descontados, devidamente corrigido; e 2) CONDENAR o 

reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três 

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 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000746-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

JONAS DE OLIVEIRA ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA CLARA DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000746-15.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: JONAS DE OLIVEIRA ROSA 

EXECUTADO: MARILZA CLARA DA SILVA SOUZA Vistos etc. Intimem-se 

os subscritores do acordo de Num. 14824257 (Cezar e Hermes) para que 

tragam aos autos, no prazo de cinco dias, o instrumento de mandato que 

lhes autoriza a representar e transigir em nome do reclamante. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004936-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAGDIEL BARRETO (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004936-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DAGDIEL BARRETO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. Fixo multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 297). Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004945-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

LIDIANE ELMIRIA KRUG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004945-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LIDIANE ELMIRIA KRUG 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

Verifica-se pelos documentos apresentados que de fato a reclamante 

possuía financiamento estudantil e desconto de 30% dos encargos 

educacionais, de sorte que, em primeira análise, evidenciada a 

probabilidade do direito. Demais disso, já pacificada a proibição de 

aplicação de penalidades pedagógicas ao aluno de instituição de ensino 

superior por eventual inadimplência, em razão de expressa vedação legal 

do artigo 6º, § 1º, da Lei 9.870/99. Ainda, se procedentes as alegações da 

reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes do impedimento da liberação do portal acadêmico à 

reclamante, mormente no período de avaliação. Por fim, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para o 

efeito de: a) determinar que a reclamada providencie a rematrícula da 

reclamante no curso de direito e frequência às aulas que ainda restam a 

cursar, bem como proceda o desbloqueio de acesso à reclamante ao 

portal acadêmico destinado às atividades/avaliações virtuais e estenda o 

prazo para entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) 

dias, caso o desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a 

entrega, tudo até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). 

Consigno que a rematrícula só não pode ser negada em razão dos fatos 

tratados neste feito. Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004938-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANE PIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004938-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEBORA SUZANE PIANA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de prejuízos na 

negativa da parte reclamada em fornecer ao reclamante as únicas 

disciplinas “a cursar” necessárias à conclusão do curso, eis que se 

encontra cursando o último semestre de Agronegócio, não tendo a parte 

reclamada ofertado as disciplinas pendente a cursar (Irrigação e 

Drenagem; Máquinas e Mecanização Agrícola, Modelos de Gestão e 

disciplina optativa). Demais disso, a jurisprudência permite que o aluno, 

concluinte do curso superior, efetue a matrícula concomitantemente em 

disciplina faltante, quando não houver incompatibilidade de horários. 

Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

REMESSA OFICIAL. ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO. MATRÍCULA. 

DISCIPLINA EM DEPEDÊNCIA. ALUNO CONCLUINTE. PRINCIPIO DA 

RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. FATO CONSOLIDADO. I - Em 

que pese a autonomia didático-científica das instituições de ensino 

superior, não se mostra razoável, tampouco proporcional, que o aluno 

concluinte veja-se obrigado a permanecer na instituição de ensino 

superior, por mais um semestre, apenas para a conclusão de mais duas 

disciplinas, postergando sua colação de grau e, consequentemente, o 

ingresso no mercado de trabalho. Precedentes desta Corte. II - Ademais, a 

sentença deve ser mantida em razão do fato consolidado, considerando 

que o pedido de concessão de medida liminar foi deferido em 23/03/2015. 

III - Remessa oficial a que se nega provimento.A Turma, por unanimidade, 

negou provimento à remessa oficial”. (TRF1. 6ª T. REOMS 

00093040920154013500, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM 

MEGUERIAN, e-DJF1 DATA:06/04/2018) “ADMINISTRATIVO E 
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PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. 

MATRÍCULA EM DISCIPLINA CONCOMITANTEMENTE COM OUTRA DA 

QUAL É PRÉ-REQUISITO. ALUNA CONCLUINTE DO CURSO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA CONCESSIVA. REMESSA 

OFICIAL. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial assente neste 

Tribunal é no sentido de permitir ao aluno concluinte do curso superior 

efetuar a matrícula concomitantemente em disciplina com outra que lhe é 

pré-requisito, quando não houver incompatibilidade de horários e prejuízo 

à formação acadêmica e à instituição de ensino. 2. Hipótese em que, 

deferida a medida liminar, depois confirmada pela sentença, consolidou-se 

situação de fato cuja desconstituição não se mostra mais viável. 3. 

Sentença confirmada. 4. Remessa oficial desprovida.A Turma, por 

unanimidade, negou provimento à remessa oficial.” (TRF1. 6ª T. REOMS 

00282894420154013300, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES 

RIBEIRO, e-DJF1 DATA:12/12/2017) Ainda, se procedentes as alegações 

da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes do impedimento da colação de grau. Por fim, tem-se 

que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial. Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para o 

efeito de: a) determinar que a reclamada providencie a matrícula do 

reclamante nas disciplinas de Irrigação e Drenagem; Máquinas e 

Mecanização Agrícola, Modelos de Gestão e disciplina optativa, seja na 

modalidade interativa e/ou em horário que não seja incompatível com o 

semestre que esteja cursando, com frequência às aulas, bem como 

proceda a liberação da referida matéria, caso seja fornecida na 

modalidade interativa ao portal acadêmico destinado às 

atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo para entrega de tais 

atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, caso o desbloqueio 

ocorra após o término do prazo limite para a entrega, tudo até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Consigno que a rematrícula só não 

pode ser negada em razão dos fatos tratados neste feito. Tendo em vista 

a verossimilhança acima apontada e a condição de hipossuficiência da 

parte requerente, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004937-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA CRISTINA LUCENA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004937-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUANDA CRISTINA LUCENA 

ROCHA DA SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que 

tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de prejuízos na negativa da parte reclamada em fornecer ao 

reclamante as disciplinas “reprovada” necessária à conclusão do curso, 

eis que se encontra cursando o último semestre de Direito, não tendo a 

parte reclamada ofertado as disciplinas pendentes a cursar (Direito 

Processual Civil II – Conhecimentos e Recursos; Direito Processual Civil III – 

Execução e Direito Administrativo II). Demais disso, a jurisprudência 

permite que o aluno, concluinte do curso superior, efetue a matrícula 

concomitantemente em disciplina faltante, quando não houver 

incompatibilidade de horários. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. ENSINO SUPERIOR. 

REPROVAÇÃO. MATRÍCULA. DISCIPLINA EM DEPEDÊNCIA. ALUNO 

CONCLUINTE. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 

FATO CONSOLIDADO. I - Em que pese a autonomia didático-científica das 

instituições de ensino superior, não se mostra razoável, tampouco 

proporcional, que o aluno concluinte veja-se obrigado a permanecer na 

instituição de ensino superior, por mais um semestre, apenas para a 

conclusão de mais duas disciplinas, postergando sua colação de grau e, 

consequentemente, o ingresso no mercado de trabalho. Precedentes 

desta Corte. II - Ademais, a sentença deve ser mantida em razão do fato 

consolidado, considerando que o pedido de concessão de medida liminar 

foi deferido em 23/03/2015. III - Remessa oficial a que se nega 

provimento.A Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa 

oficial”. (TRF1. 6ª T. REOMS 00093040920154013500, DESEMBARGADOR 

FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, e-DJF1 DATA:06/04/2018) 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM DISCIPLINA CONCOMITANTEMENTE 

COM OUTRA DA QUAL É PRÉ-REQUISITO. ALUNA CONCLUINTE DO 

CURSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA CONCESSIVA. 

REMESSA OFICIAL. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial 

assente neste Tribunal é no sentido de permitir ao aluno concluinte do 

curso superior efetuar a matrícula concomitantemente em disciplina com 

outra que lhe é pré-requisito, quando não houver incompatibilidade de 

horários e prejuízo à formação acadêmica e à instituição de ensino. 2. 

Hipótese em que, deferida a medida liminar, depois confirmada pela 

sentença, consolidou-se situação de fato cuja desconstituição não se 

mostra mais viável. 3. Sentença confirmada. 4. Remessa oficial 

desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa 

oficial.” (TRF1. 6ª T. REOMS 00282894420154013300, DESEMBARGADOR 

FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, e-DJF1 DATA:12/12/2017) Ainda, se 

procedentes as alegações da reclamante, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do impedimento 

da colação de grau. Por fim, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial. Diante 

desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para o efeito de: a) determinar que a reclamada 

providencie a matrícula da reclamante nas disciplinas de Direito Processual 

Civil II – Conhecimentos e Recursos; Direito Processual Civil III – Execução 

e Direito Administrativo II, seja na modalidade interativa e/ou em horário que 

não seja incompatível com o semestre que esteja cursando, com 

frequência às aulas, bem como proceda a liberação da referida matéria, 

caso seja fornecida na modalidade interativa ao portal acadêmico 

destinado às atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo para 

entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, caso o 

desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a entrega, tudo até 

o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai 

fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, 

que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Consigno que a 

rematrícula só não pode ser negada em razão dos fatos tratados neste 

feito. Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FM CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004946-65.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FM CLINICA DE FISIOTERAPIA 

E REABILITACAO LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação c 

com pedido de tutela antecipada, sob a alegação de que recebeu uma 

carta da reclamada referente a uma multa, a qual seria oriunda de 

irregularidade na energia elétrica, tendo sido constatada diferença de 

consumo. Aduz que o valor cobrado é indevido, pugnando que a ré se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia. É o sucinto relatório. 

Decido. Analisando os autos, constato que, provavelmente, a possibilidade 

de suspensão do fornecimento de energia elétrica se refere a dívidas 

antigas, consoante se denota dos documentos acostados aos autos. 

Logo, pelo menos nessa análise sumária, constato que de dívida atual não 
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se trata, independentemente da existência, ou não, do débito. Nestes 

casos, “(...) O Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de 

que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de 

energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo 

(grifei), em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de 

débitos antigos não pagos (...)” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado. Ap 

32079/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, J. 04/07/2018, DJE 11/07/2018). 

Destarte, constato a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que 

o corte no fornecimento de energia elétrica não se justifica em se tratando 

de dívida pretérita, consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais 

Superiores. Quanto ao periculum in mora, o simples fato de o requerente 

ser privado injustamente de serviço essencial, já é suficiente para o 

deferimento da medida liminar, visto que a dívida está sendo discutida em 

juízo, não sendo justo, nem razoável, a interrupção no fornecimento de 

energia elétrica. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os 

requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Posto isso, 

DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, nos termos do art. 

300, do NCPC, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE 

EFETUAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA 

UNIDADE CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito pretérito, 

devendo os pagamentos mensais se circunscreverem ao respectivo 

consumo. Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de R$100,00 

por dia de atraso. Tendo em vista a verossimilhança apontada, bem como 

a facilidade de a reclamada comprovar inverdades dos fatos alegados 

pela parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte 

no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante, observando-se a audiência 

já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001471-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN (ADVOGADO(A))

W FERREIRA BUENO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTOIR FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001471-72.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: W FERREIRA BUENO - ME 

EXECUTADO: VALTOIR FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Desentranhem-se 

a certidão de Num. 13571814, encartando-a no feito correlato, eis que não 

tem correlação com estes autos. No mais, expeça-se mandado de 

intimação do reclamado, mediante observância do endereço indicado em 

Num. 14720301. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001955-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

GESAR GEHLEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOLAR JOAO PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001955-53.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GESAR GEHLEN REQUERIDO: 

NOLAR JOAO PINTO Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando o 

endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se o ato obstado 

(citação) em todos os endereços diversos localizados, observando-se a 

data da audiência de conciliação agendada pelo Sistema PJE. Do contrário, 

intime-se o reclamante para requerer o que de direito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010889-46.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDRE LUCIANO SCHEFFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010889-46.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: VANDRE LUCIANO SCHEFFER 

Vistos etc. Indefiro o requerimento de Num. 14707031, visto que o 

exequente não trouxe aos autos nenhum elemento de prova, mínimo que 

fosse, de que o executado exerceria a propriedade, por tradição, do 

caminhão que consta na foto de Num. 14707087, notadamente porque tal 

veículo está registrado em nome de uma transportadora, sendo possível 

que este seja funcionário de tal empresa. Intime-se o exequente para, no 

prazo de cinco dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004679-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004679-30.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KARINA ROMAO CALVO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. Estando flagrante 

que o valor executado a título de astreintes é excessivo (Num. 14684223), 

o qual se refere exclusivamente a multa por inadimplemento da obrigação 

de fazer, REDUZO o valor da multa executada por descumprimento da 

obrigação de fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE R$2.000,00 (dois mil 

reais), visando evitar enriquecimento ilícito da parte exequente. Assim, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação (NCPC, art. 525, caput). Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, 

e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a 

expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, 

§2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado 

será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001562-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FELIPE JOSE MOREIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001562-65.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: FELIPE JOSE MOREIRA 
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ALMEIDA EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A, CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o reclamado se insurgiu quanto ao 

cumprimento de sentença, sob a alegação de que as astreintes não 

poderiam ser cobradas pela inexistência de descumprimento da ordem 

judicial, bem como pela ausência de intimação pessoal do devedor. Arguiu, 

ainda, excesso das astreintes, pugnando pela sua redução. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, assiste razão parcial ao reclamado. Isso 

porque, extrai-se dos elementos probatórios constantes no feito que a 

tutela de urgência foi cumprida a destempo pelo reclamado, circunstância 

que ensejou a sua incidência, consoante se extrai do extrato do SERASA 

juntado em Num. 3069986, no qual consta que houve a inclusão do nome 

do autor nos órgãos de restrição ao crédito em 01/10/2016, ou seja, após 

o deferimento liminar que ocorreu em 22/08/2016 (Num. 1845797), bem 

como da citação do reclamado que se deu em 09/09/2016 (Num. 1978735). 

Da mesma forma, não há que se falar em ausência de intimação pessoal 

do reclamado com relação as astreintes fixadas, visto que o reclamado foi 

citado e intimado via AR (Num. 2976288), expediente no qual constou os 

termos da liminar deferida, bem como o valor das astreintes fixadas (Num. 

1847154). Por outro lado, estando flagrante que o valor executado a título 

de astreintes é excessivo, o qual se refere exclusivamente a multa por 

inadimplemento da tutela de urgência, REDUZO o valor da multa executada 

por descumprimento da obrigação de fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE 

R$2.000,00 (dois mil reais), visando evitar enriquecimento ilícito da parte 

exequente. Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença, apenas para REDUZIR o valor da multa 

executada por descumprimento da obrigação de fazer, FIXANDO-A NO 

IMPORTE DE R$2.000,00 (dois mil reais). Preclusas as vias recursais, 

considerando que o reclamado depositou, à título de garantia do Juízo, o 

valor excutido, proceda-se com o necessário para levantamento do valor 

relativo as astreintes (R$ 2.000,00 com rendimentos) em favor do 

credor/reclamante, que deverá indicar os dados bancários para tanto, no 

prazo de cinco dias. Sem prejuízo, libere-se o valor remanescente em 

favor do reclamado, voltando-me, na sequência, os autos para extinção. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001650-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001650-69.2017.8.11.0040. REQUERENTE: OTICA CAVANHOLI EIRELI - 

ME REQUERIDO: MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a 

reclamante para, no prazo de quinze dias, indicar o endereço atualizado 

da reclamada, ante o teor do AR de Num. 11978737. Não havendo 

manifestação da reclamante, conclusos para extinção. Indicado o 

endereço, designe-se nova audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema. Após a designação, intimem-se as partes. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002123-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002123-55.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME 

EXECUTADO: VANDERLEIA SOUZA CAMPOS Vistos etc. Intime-se a 

reclamante para, no prazo de quinze dias, indicar o endereço atualizado 

da reclamada, ante o teor da certidão de Num. 12449627. Não havendo 

manifestação da reclamante, conclusos para extinção. Indicado o 

endereço, designe-se nova audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema. Após a designação, intimem-se as partes. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001614-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001614-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Em que pese a arguição, pelo reclamante, de intempestividade 

do recurso manejado pelo reclamado, de rigor sua REJEIÇÃO. Isso porque, 

ao contrário do que alega o reclamante, o reclamado tomou ciência da 

sentença prolatada em 08/08/2018, consoante registrado no Sistema PJE, 

aba “Expedientes”, com o que o prazo recursal se iniciou no dia 

09/08/2018 (quinta-feira), encerrando-se, portanto, no sábado dia 

18/08/2018 (10 dias), prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte 

(20/08/2018), dia do protocolo do recurso. Posto isso, tempestivo, recebo 

o recurso inominado, no efeito devolutivo e suspensivo, dada a 

satisfatividade da obrigação de fazer deferida em sentença (art. 43 da Lei 

n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO MARLY DE OLIVEIRA TELEFONICA 

BRASIL S.A. Código n. 1000137-32.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da 

Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-20.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010257-20.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: FERTILIZANTES FARDIN LTDA Vistos etc. Sobre 

os documentos juntados com a impugnação a contestação, manifeste-se a 

reclamada, no prazo de cinco dias. Sem prejuízo, digam as partes se 

possuem interesse na produção de provas em audiência, no mesmo prazo 

epigrafado. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006478-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROSANA FERREIRA BENARDO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO FRANCISCA ROSANA FERREIRA 

BENARDO VIVO S.A. Código n. 1006478-11.2017.8.11.0040 Vistos etc. 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da 

Lei n. 9.099/95). Ante o decurso do prazo para apresentação das 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004204-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004204-74.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCELO GOMES DE ASSIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso 

inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os 

benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003869-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

TANIA REGINA FURQUIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003869-55.2017.8.11.0040 REQUERENTE: TANIA REGINA FURQUIM 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003233-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

FRANCIVAL VAGE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003233-26.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCIVAL VAGE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Inicialmente, 

considerando que o reclamante possui vários veículos registrados em seu 

nome (extrato anexo); situação que não se compatibiliza com as regras da 

lei 1.060/50, INDEFIRO a AJG postulada, determinando que, no prazo de 48 

horas (artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95), o recorrente proceda ao 

recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de deserção. 

Não recolhidas as custas, conclusos. Com o recolhimento das custas, 

tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da 

Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003865-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CANOSSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO ROBERTO CANOSSA MUNICIPIO DE 

SORRISO e outros Código n. 1003865-18.2017.8.11.0040 Vistos etc. 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da 

Lei n. 9.099/95). Intime-se o Estado de Mato Grosso para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal, ou certifique-se o decurso do prazo para 

tanto. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006343-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINHA TOMAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO ROZINHA TOMAZ DOS SANTOS 

TELEFONICA BRASIL S.A. Código n. 1006343-96.2017.8.11.0040 Vistos 

etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 

da Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006361-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

AMAURI RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO AMAURI RIBEIRO BANCO BRADESCO 

S.A. Código n. 1006361-20.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tempestivo, recebo 

o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95). Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006341-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

JUCILEIA PINTO RIBEIRO CESAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO JUCILEIA PINTO RIBEIRO CESAR RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Código 

n. 1006341-29.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso 

inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95). Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006786-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA ROSA GIEGA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO LUCINEIA ROSA GIEGA EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Código n. 1006786-47.2017.8.11.0040 

Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo 

(art. 43 da Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005523-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SOLANGE DOS SANTOS VIVO S.A. 

Código n. 1005523-77.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95). Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006769-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

KATIA APARECIDA LOPES MARCOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006769-11.2017.8.11.0040 REQUERENTE: KATIA APARECIDA LOPES 

MARCOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo 

(art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEI PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001660-79.2018.8.11.0040 Reclamante: CIDINEI PEREIRA DE FREITAS 

Reclamado: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 

9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação 

formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JORGE ARAUJO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001657-27.2018.8.11.0040 Reclamante: JORGE ARAUJO DA SILVA 

FILHO Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa 

da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLY SOARES (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001578-48.2018.8.11.0040 Reclamante: WESLLY SOARES Reclamado: 

VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte reclamada 

(Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da 

ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001667-71.2018.8.11.0040 Reclamante: LEONARDO FERREIRA DE 

OLIVEIRA Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 
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HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JOCEMAR ANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001675-48.2018.8.11.0040 Reclamante: JOCEMAR ANDRE DOS SANTOS 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR ANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001677-18.2018.8.11.0040 Reclamante: JOCEMAR ANDRE DOS SANTOS 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

KAMILA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001689-32.2018.8.11.0040 Reclamante: KAMILA SANTOS SILVA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004950-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004950-39.2017.8.11.0040 Reclamante: FRANCISCO ANTONIO DO 

ESPIRITO SANTO Reclamado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos 

etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON ALVES CARLETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001710-08.2018.8.11.0040 Reclamante: EWERTON ALVES CARLETO 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003484-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

ANIELLY CLEMENTE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS SANTOS DA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ANIELLY 

CLEMENTE RODRIGUES Reclamado: CINTIA DOS SANTOS DA MOTA 

Processo nº. 1003484-44.2016.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. SEM 

PREJUÍZO, INTIME-SE A EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

INDICAR O INTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE 

CIRCULAÇÃO INSERIDA EM NUM. 9380459. Noticiado o desinteresse, 

proceda-se com o necessário para a respectiva baixa. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000378-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. DA SILVA SANTOS - CLIMATIZACAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: C. DA SILVA 

SANTOS - CLIMATIZACAO - ME Processo nº. 1000378-06.2018.8.11.0040 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, 

requerendo a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte 

integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003070-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JUSTINA GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JUSTINA 

GABRIEL DA SILVA Reclamado: VIA VAREJO S/A e outros Processo nº. 

1003070-75.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005299-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005299-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer proposta por GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ, em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, aduzindo que foi 

classificada no concurso público n. 001/2011 em 23ª posição, o qual 

previa 09 vagas, o qual foi homologado em 07/03/2012, tendo sido 

prorrogado por mais dois anos. Alega que, em maio de 2015, fora 

convocada, porém, em razão de não ter tomado conhecimento da 

nomeação, a convocação ficou sem efeito. Aduz que tomou conhecimento 

de sua convocação recentemente, no ano de 2017, quando pesquisou 

seu nome no Google. Sustenta que a comunicação feita exclusivamente 

por diário oficial após o decurso de mais de 03 anos da divulgação do 

resultado final do certame ofende os princípios da publicidade e 

razoabilidade, razão pela qual requer seja determinada sua nomeação e 

posterior posse. Com a exordial juntou documentos. O Município de Sorriso 

contestou a inicial, arguindo as preliminares de ausência de interesse 

processual, eis que o prazo de validade do concurso de encontra 

expirado, bem como decadência do direito invocado, pois já encerrado o 

prazo de validade do certame. No mérito, requer seja o pedido julgado 

improcedente, eis que era obrigação do candidato acompanhar todas as 

publicações feitas via diário oficial. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Cumpre observar que o presente feito prescinde de 

dilação probatória, haja vista que embora contenha matéria de fato e de 

direito, está suficientemente instruído para receber o julgamento, 

consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. Da ausência de interesse 

processual e da decadência em razão do encerramento do prazo de 

validade do certame. As preliminares devem ser rechaçadas, eis que o 

STJ já pacificou o entendimento de que “o término do prazo de validade do 

concurso não caracteriza caducidade, decadência ou falta de interesse 

processual nos casos em que se pretende demonstrar a ilegalidade 

ocorrida na sua vigência”. (Precedentes: MS 16.735/DF, Rel. Min. 

Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 20/02/2013; RMS 39.263/GO, Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012; AgRg no 

RMS 30.413/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 

21/11/2012; AgRg no RMS 32.663/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 17/03/2011; AgRg no REsp 1384574/MS, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 

20/02/2015) Quanto ao mérito, tenho que deve ser julgado procedente. 

Isso porque, embora constasse no edital que competia ao candidato “6.1.1 

Acompanhar todas as publicações feitas no Diário Oficial do Município de 

Sorriso/MT, que é o Jornal Oficial dos Municípios, veículo de comunicação 

vinculado a AMM - Associação Matogrossense dos Municípios: 

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt; no Mural da Prefeitura Municipal de 

SORRISO/MT; no site da Prefeitura Municipal de SORRISO/MT: 

www.sorriso.mt.gov.br e no site www.grupoatame.com.br; e em outros 

órgãos da imprensa, dos assuntos referentes ao presente edital”, fato é 

que já se encontra pacificado na jurisprudência que caracteriza violação 

dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para 

determinada fase de concurso público apenas através da publicação em 

Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de 

tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida 

convocação. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA 

INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. CONVOCAÇÃO 

PARA EXAMES MÉDICOS. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA E NO SITE 

DA CORREGEDORIA, CONFORME REGRA EDITALÍCIA. LAPSO TEMPORAL 

ENTRE AS FASES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 

ATENDIDO, CONSOANTE PARÂMETROS CONSTANTES DE PRECEDENTES 

DESTA CORTE. AGRAVO DO ESTADO PROVIDO, DIVERGINDO DO E. MIN. 

RELATOR, PARA MANTER O ACÓRDÃO DE ORIGEM, QUE DENEGOU A 

SEGURANÇA”. (STJ. 1ª T. AgInt no RMS 42.867/ES, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, J. 22/05/2018, DJe 13/06/2018) 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA 

NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL. 

DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO 

CONCURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.. A alteração das conclusões 

adotadas pela instância de origem acerca da inexistência de direito líquido 

e certo do impetrante, tal como colocada a questão nas razões recursais, 

demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório 

constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme 

o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Consoante entendimento firmado 

pelas Turmas que compõem a 1a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, a 

nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da 

homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, 

viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a 

convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial 
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(AgRg no AREsp. 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 18.9.2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento 

(STJ. AgRg no REsp. 1.443.436/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

23.4.2015). Do mesmo modo, cumpre à Administração Pública dar ao 

candidato o efetivo conhecimento de sua convocação: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA 

PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE 

DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO 

DESPROVIDO. 1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza 

violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação 

para determinada fase de concurso público apenas através da publicação 

em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso 

de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida 

convocação. É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com 

leitura atenta, das publicações oficiais. Precedentes: AgRg no REsp. 

1.443.436/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015 e AgRg no REsp. 

1.457.112/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.9.2014. 2. Em atenção 

aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre 

à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua 

convocação, assim, devolvido pelos Correios à Administração Pública o 

telegrama, sem cumprir o desiderato administrativo, caberia a ela valer-se 

de outras medidas para atingir tal fim. 3. No caso dos autos, não há 

qualquer evidência de que o autor haja colaborado para a conduta da 

União, pois jamais deixou de residir no endereço informado para contato, 

tal como não era exigível que o mesmo se ausentasse regularmente de 

suas atividades laborativas para aguardar indefinidamente a ocorrência de 

evento futuro e incerto consistente na entrega de correspondência de 

convocação em horário comercial, no qual não é exigível que as pessoas 

em idade laboral (população economicamente ativa) permaneçam em suas 

residências. 4. Agravo Interno da União desprovido (STJ. AgInt no AREsp 

627.460/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.8.2017). 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. 

CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, 

SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO 

EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. 

No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável 

lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação 

pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da 

razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior 

do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ.2. Recurso Especial 

parcialmente provido” (STJ. REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, DJe 20.4.2017). Assim, considerando que a parte autora foi 

convocada em 19/05/2015, conforme se vê no DJE de Num. 11493472, 

mais de 03 anos após a homologação do resultado final do concurso 

(Num. 10283443), cabia ao requerido, nos termos da fundamentação 

acima, dar o efetivo conhecimento da convocação da autora, 

pessoalmente, o que não o fez. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial, fazendo-o com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de determinar a 

convocação da autora, no prazo máximo de 30 dias, no cargo de Técnico 

Administrativo I – 40 horas – Administração Geral, a qual deverá ser 

cientificada, pessoalmente, dos termos da convocação pela parte 

requerida, para apresentar documentos e habilitações exigidas no edital, 

com posterior posse no respectivo cargo, caso de êxito nos 

procedimentos pré-admissionais. Para o caso de descumprimento, 

incorrerá o responsável em eventual improbidade administrativa e 

responsabilização criminal por desobediência, prevaricação ou outro 

tipificável à espécie. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 

55, da Lei n. 9099/95. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do art. 11, da Lei n. 12.153/09. Transitada em julgado e não 

havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-70.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR TONINE (REQUERENTE)

FERNANDO MASCARELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010437-70.2014.8.11.0040. REQUERENTE: JAIR TONINE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o reclamado se insurgiu, sob a alegação 

de que as astreintes não poderiam ser cobradas pela ausência de 

intimação pessoal do devedor e, subsidiariamente, arguiu excesso das 

astreintes, pugnando pela sua redução (Num. 14418072). Instado a se 

manifestar o reclamante arguiu, preliminarmente, a preclusão lógica; 

preclusão consumativa e a preclusão temporal. No mérito, defendeu a 

regularidade da multa, visto que, com a vigência da Lei 11.232/2005, seria 

desnecessária a intimação pessoal, pois estas são realizadas pelo 

sistema eletrônico. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, não há que 

se falar em preclusão lógica, visto que, ao efetuar o depósito judicial do 

valor excutido no presente feito, o reclamado fez expressa menção de 

que se tratava de garantia integral do Juízo (Num. 14310640), 

demonstrando, portanto, sua intenção em apresentar impugnação. Da 

mesma forma, não está caracterizada no feito a preclusão consumativa, 

eis que o depósito do valor da condenação, com a apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença após a concordância do credor 

e pedido de levantamento do montante, não se amoldam ao conceito da 

preclusão alegada. Por outro lado, restou caracterizada a preclusão 

temporal. Isso porque, no âmbito do Estado de Mato Grosso, desde a 

publicação da Portaria nº. 161/2017-PRES, as intimações de advogados 

devem se dar, exclusivamente, via DJE. Nesta toada, o reclamado foi 

intimado da decisão que determinou o cumprimento de sentença (Num. 

13746227), mediante PJE disponibilizado em 21/06/2018 (quinta-feira), 

sendo certo que o prazo se inicia no primeiro dia útil após a publicação 

que, por sua vez, se dá no primeiro dia útil após a disponibilização, in 

casu, dia 25/06/2018 (segunda-feira), já que na sexta-feira, dia 

22/06/2018, foi declarado ponto facultativo, nos termos da Portaria 

629/2018-PRES. Portanto, o prazo de 15 dias para o pagamento se iniciou 

em 26/06/2018, findando em 10/07/2018 (artigo 523, do NCPC), 

iniciando-se em 11/07/2018 o prazo de quinze dias para que o reclamado 

apresentasse impugnação (artigo 525, do NCPC), cujo termo final se deu 

em 25/07/2018. Conclui-se, portanto, que a impugnação é intempestiva. No 

entanto, em que pese a intempestividade da impugnação apresentada, nos 

termos do artigo 537, §1º, inciso II, do NCPC, considerando que não houve 

intimação pessoal do reclamado quando da fixação das astreintes, em 

total afronta ao disposto na Súmula 410/STJ, a multa diária deve ser 

excluída. Sobre a alegação do reclamante acerca da dispensabilidade da 

intimação pessoal com o advento da Lei nº. 11.232/2005, colaciono o 

entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE 

COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR 

ANTERIORMENTE DEFERIDA NA AÇÃO DE ORIGEM. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ. PRECEDENTES DA SEGUNDA 

SEÇÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. 

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente recurso foi 

interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele 

prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na 

sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 

2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC. 2. Nos termos da atual orientação jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui 

condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento sedimentado na Súmula nº 

410 do STJ, editada aos 25/11/2009, anos após a entrada em vigor da Lei 

nº 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em 

vigor. (grifo nosso) Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 

857.758-RS (AgInt no AREsp 963.439/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 23/2/2017). 3. (...)”;. (STJ – 3ª T. AgInt no 
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REsp 1642950/PR. Rel. Ministro Moura Ribeiro, J. 27/06/2017, DJe 

14/08/2017) Posto isso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de 

sentença, dada a sua intempestividade. No mais, nos termos do artigo 537, 

§1º, II, parte final, do NCPC c/c Sumula 410/STJ, EXCLUO a multa 

executada por descumprimento da obrigação de fazer. Preclusas as vias 

recursais, considerando que o reclamado depositou, à título de garantia do 

Juízo, o valor excutido (obrigação principal e astreintes), proceda-se com 

o necessário para levantamento apenas do valor relativo ao saldo 

remanescente da obrigação principal (sem as astreintes), indicado em 

Num. 14310642, e seus acréscimos, em favor do reclamante, que deverá 

indicar os dados bancários para tanto, no prazo de cinco dias. Sem 

prejuízo, libere-se o valor remanescente em favor do reclamado, 

voltando-me os autos para extinção. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006426-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006426-15.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO CARLOS DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ante o depósito integral do valor 

acordado pelas partes (Num. 12920581 e 13861994), JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o necessário para levantamento do valor depositado, 

mediante observância dos dados bancários informados em Num. 

14983768. Após, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004573-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

LUCIANA SVIDZIKIEVICZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004573-68.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA SVIDZIKIEVICZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora que 

recentemente foi até uma loja efetuar uma compra, mas no momento que 

precisou efetuar um crediário para parcelamento foi informado que havia 

uma restrição em seu nome. Diz ter convicção de não possuir qualquer 

dívida que justifique a restrição. A requerida pugna pela improcedência da 

demanda, referindo ser a inscrição realizada exercício regular de direito 

por ter havido regularidade na contratação. Afirma que houve utilização 

dos serviços. Diz ser regular o apontamento do débito. Foi deferida a 

tutela de urgência e a inversão do ônus probatório. Pois bem, quanto ao 

mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato 

em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados 

pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente, 

conforme verifico por meio de consulta ao SPC que este juízo possui 

acesso (documento em anexo). Tal entendimento já está consolidado na 

súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência 

das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO 

PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO 

DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

- EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO 

STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor 

ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a 

preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, 

descaracterizando o dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito com relação ao contrato 

2142958760 no valor de R$158,14, determinando a baixa definitiva do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a tal dívida, 

confirmando a liminar anteriormente deferida. Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. 

Sorriso/MT, 18 de agosto de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), 

na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE LAGEMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001870-33.2018.8.11.0040 Reclamante: RICARDO ALEXANDRE 

LAGEMANN Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 316 de 768



anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000670-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DAYANE NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora que 

recentemente foi até uma loja efetuar uma compra, mas no momento que 

precisou efetuar um crediário para parcelamento foi informada que havia 

uma restrição em seu nome. Diz ter convicção de não possuir qualquer 

dívida que justifique a restrição. A requerida pugna pela improcedência da 

demanda, referindo ser a inscrição realizada exercício regular de direito 

por ter havido regularidade na contratação. Afirma que houve utilização 

dos serviços. Diz ser regular o apontamento do débito. Pois bem, quanto 

ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. 

juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato 

em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados 

pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outras 5 (cinco) inscrições 

preexistentes, conforme verifico por meio de consulta ao SPC que este 

juízo possui acesso (documento em anexo). Tal entendimento já está 

consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito com relação ao contrato 0226635239 no valor de R$136,18, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida, confirmando a liminar anteriormente 

deferida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 18 de agosto de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MAURIVAN SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000731-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MAURIVAN SOUZA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nega ter qualquer dívida com a requerida. Aduz que 

nunca fora notificado acerca da inscrição realizada. Requer seja 

declarada a inexistência de débitos, bem como seja condenada a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A requerida, 

afirma ter havido regular contratação e notória prestação de serviços, 

com relação a uma linha telefônica número 66999319997. Diz que as 

cobranças tratam-se de exercício regular de direito. Argumenta acerca da 

ausência de dano moral. Afirma que inicialmente houve a contratação na 

modalidade pré-paga, de modo que não há contrato escrito a ser 

apresentado, e que houve migração da linha telefônica, o que foi aceito 

pela parte autora. Diz que a inclusão foi feita por terem sido os serviços 

prestados efetivamente utilizados sem que tenha havido contraprestação. 

Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial. A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 
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falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 0223475504, no valor de R$111,19 determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 18 de 

agosto de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ADRIANA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000735-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANA RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora que recentemente foi até uma 

loja efetuar uma compra, mas no momento que precisou efetuar um 

crediário para parcelamento foi informada que havia uma restrição em seu 

nome. Diz ter convicção de não possuir qualquer dívida que justifique a 

restrição. A requerida pugna pela improcedência da demanda, referindo 

ser a inscrição realizada exercício regular de direito por ter havido 

regularidade na contratação. Afirma que houve utilização dos serviços. 

Diz ser regular o apontamento do débito. Primeiramente, não vislumbro no 

caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao 

mérito, entendo ser caso que enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, pois configurados os pressupostos 

previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da 

prova. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto 

a requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 
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certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outras 5 (cinco) inscrições preexistentes, conforme verifico por 

meio de consulta ao SPC que este juízo possui acesso (documento em 

anexo). Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à 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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito com relação ao contrato 0276554807 no valor de R$222,40, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida, confirmando a liminar anteriormente 

deferida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 18 de agosto de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001909-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BERNADINO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora que retirou uma certidão 

onde constava uma dívida em seu nome no valor de R$108,70 com relação 

ao contrato 0303690060, feita pela ré. Diz não possuir débito algum com a 

mesma, entendendo ser indevida tanto a cobrança quanto a inclusão de 

seus dados no cadastro de restrição ao crédito. Afirma que não houve 

notificação da inscrição realizada. A requerida apresentou contestação 

discorrendo acerca da regularidade da inscrição, bem como a inexistência 

de dano moral. Relata que o autor possuía a linha telefônica nº (66) 

99639-3658, o que ocasionou a emissão das faturas mensais. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que 

houve contratação e uso pela parte autora dos serviços. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de 

sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Não se nega em momento algum 

a possibilidade de existir contrato verbal, celebrado via call center, mas 

esse deve ser provado com o mínimo de elementos. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação de serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de 

contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente 

a parte teria contratado os serviços, o que não fez. Se houve fraude, 

como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Assim, não há os autos prova da legalidade da 

contratação e do valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos 

serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Por todo o exposto, 

a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 

seu dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores 

de crédito caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Para se fixar 

o valor indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o 

ideal da reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. 

Este princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no 

artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo 

possível a restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta 

reposição, transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de 

compensar, tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, 

justamente, em ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da 
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indenização, é necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um 

valor justo para o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao 

comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das 

partes e à repercussão do fato, além da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, considerando as particularidades do caso concreto, 

tenho que o valor da indenização, segundo os padrões estabelecidos 

pelas Turmas Recursais, deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor 

que entendo razoável e adequado, não implicando ônus excessivo ao 

devedor nem enriquecimento sem causa ao credor. Deve-se levar em 

conta que apesar da inscrição realizada ter sido a primeira, possui a parte 

autora outra inscrição posteriores, conforme vislumbro através do extrato 

juntado com a inicial, de modo que seu nome não é tão imaculado como 

salienta ser. Quanto à alegação de ausência de notificação da inscrição, 

cabe referir que a notificação prévia de inscrição é atribuição do próprio 

órgão de proteção ao crédito, não sendo de responsabilidade da credora, 

ora requerida. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito com relação ao débito de R$108,70 

com relação ao contrato 0303690060, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos. b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 18 de 

agosto de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

TANIA CAROLINA DE MOURA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000929-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: TANIA CAROLINA DE MOURA 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora que recentemente foi 

realizar compras no mercado local, mas o crédito foi negado tendo sido a 

mesma informada que havia uma restrição em seu nome. Diz ter convicção 

de não possuir qualquer dívida que justifique a restrição. A requerida 

pugna pela improcedência da demanda, referindo ser a inscrição realizada 

exercício regular de direito por ter havido regularidade na contratação. 

Afirma que houve utilização dos serviços. Diz ser regular o apontamento 

do débito. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, entendo ser caso que 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

pois configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. A requerente alega desconhecer 

o contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente, 

conforme verifico por meio do extrato do SPC juntado com a inicial 

(ID11960235). Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à 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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito com relação ao contrato 0280290953 no valor de R$181,29, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida, confirmando a liminar anteriormente 

deferida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação 

do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

18 de agosto de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000419-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIZ TREMEA (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000419-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEONARDO LUIZ TREMEA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 320 de 768



REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante que frequenta o curso de Ciências Contábeis na instituição 

requerida, sendo que a mensalidade paga da seguinte forma: 25% de 

desconto via bolsa pagante, 49% de desconto via Bolsa Diretor, sendo 

pago do bolso do aluno, portanto, 26% do valor total da mensalidade. 

Aduz, entretanto, que desde o inicio vem recebendo parcelas cobrando a 

totalidade da mensalidade, sendo que a mensalidade de agosto teve o 

boleto reemitido ao valor correto após insistência do autor, tendo sido 

quitado, entretanto a universidade continua cobrando o mesmo. Foi 

deferida a tutela de urgência (ID 11767306). A requerida apresenta 

contestação afirmando que o requerido está frequentando atualmente o 

curso. Relata que as duas bolsas foram oferecidas e que não há que se 

falar em irregularidade. Com efeito, resta incontroverso que a reclamante 

frequenta o curso de Ciência Contábeis disponibilizado pela instituição 

reclamada. Incontroverso também que houve a inscrição em cadastro de 

inadimplentes em desfavor da reclamante, por iniciativa da reclamada, 

conforme consta no comprovante juntado à inicial (ID 11588379). Pois 

bem, no caso de inscrição em órgãos de restrição ao crédito, cabe à parte 

requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A requerida, 

contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança/inscrição. Em primeiro 

lugar, não foi demonstrada a origem do débito de R$2.128,48, incluso no 

SPC em 24/11/2017, visto que conforme comprovou o aluno, possuía o 

mesmo financiamento de 74% do valor da mensalidade, e levando-se em 

conta os extratos financeiros juntados pela reclamada as mensalidades 

variavam de R$481,13 a R$507,73 no segundo semestre de 2017. Assim, 

somando o valor das mensalidades em aberto totaliza, de agosto a 

novembro, totaliza R$1.990,92. Assim, não há nos autos prova da 

legalidade do valor cobrado, pois ausente prova concreta da legalidade do 

débito. Sendo assim, declaro ilegal a inscrição realizada. Vale ressaltar 

que causa estranheza o fato de no demonstrativo financeiro a 

Universidade apresentar tais valores de mensalidade, tendo em vista que 

na inicial o aluno junta faturas das mensalidades em valores bem 

superiores a esses, onde não havia a incidência do desconto das bolsas 

que o mesmo possuí. Ainda, na gravação juntada aos autos (ID 11589744) 

o aluno diz à Secretária de curso que não teria como pagar os boletos 

enviados, os quais estavam sem o desconto concedido. Desta feita, em 

que pese haver débito em aberto, a aluno era cobrado por valor maior do 

que o realmente devido, e a Universidade era conhecedora de tal 

discussão, conforme demonstram o áudio citado e os diversos 

documentos que acompanham a inicial. Assim, entendo que evidenciada a 

conduta ilícita da reclamada, ao providenciar a inscrição por débito que 

estava sendo discutido administrativamente e sobre o qual não foi dada 

oportunidade ao autor de pagar. O dano moral daí decorrente é o que se 

denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a 

dispensar prova específica, consoante tranquila orientação 

jurisprudencial: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) No que tange à fixação do valor 

da reparação, é importante que se considere a condição da reclamada de 

uma das maiores instituições de ensino do País, enquanto que a 

reclamante é pessoa presumivelmente não abastada, considerando-se ter 

recebido benefícios para frequentar a Universidade. Pessoas dessa 

condição, usualmente, fazem grande questão de preservar o bom nome 

que ostentam, até mesmo porque o acesso a bens de consumo somente 

lhes é possível mediante parcelamento das compras. Nesses termos, 

reputo adequado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente para 

compensar a parte reclamante pela angústia experimentada, bem como 

para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

administração de seus bancos de dados e sistemas administrativo e 

financeiro. Vale ressaltar, ainda, que na contestação apesar de dizer que 

o aluno possui as bolsas, juntar demonstrativo em que os débitos 

somados alcançam R$2.472,05 há referência, sem qualquer explicação, 

de que o valor devido é de R$4.982,13. Quanto à mensalidade de agosto 

de 2017, verifico que ela aparece como “aberta” no demonstrativo 

financeiro juntado pela universidade, entretanto o autor comprova o seu 

pagamento (ID11588030), de modo que declaro a mesma quitada. Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do 

débito impugnado, no valor de R$2.128,48, decorrente do contrato n. 

AG00000003751413, e condenar a reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, a título de danos morais, do 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), qual seja, a data da inscrição 

indevida; b) Declarar quitada a prestação referente ao mês 08/2017, tendo 

em vista o comprovante de pagamento juntado aos autos; c) determinar a 

reemissão dos boletos dos meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2017, com a incidência dos descontos da Bolsa Pagante 

(25%) e Bolsa Diretor (49%) e sem a incidência de juros de mora, podendo 

ser efetuada a compensação do valor devido com o valor da indenização 

por danos morais, tudo devidamente demonstrado nesses autos. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de 

agosto de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001212-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

CLAUDIO JUNIOR FACHIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001212-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIO JUNIOR FACHIN 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante que não possui qualquer relação contratual com a requerida e 

que, no entanto, deparou-se com uma negativação indevida no valor de 

R$2.521,00. Foi deferida a tutela de urgência para o fim de determinar a 

suspensão da inscrição impugnada, sob pena de multa de R$500,00 por 

dia, bem como a inversão do ônus da prova (ID12322264). A requerida 

apresenta contestação afirmando apenas inexistir dano moral indenizável. 

Pois bem, no caso de inscrição em órgãos de restrição ao crédito, cabe à 

parte requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A requerida, 

contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança/inscrição. Em primeiro 

lugar, não foi demonstrada a origem do débito de R$2.521,00, visto que 

conforme comprovou o aluno trancou o curso em 2014, não tendo deixado 

débitos em aberto e nunca mais tendo retornado à Universidade. Vale 

ressaltar que a reclamada nem mesmo contestou acerca da legalidade da 

cobrança, conforme relatado acima, apresentando resposta apenas 

quando ao dano moral, argumento que a negativação não geraria a 

indenização por dano moral buscada na inicial. Assim, não há nos autos 

prova da legalidade do valor cobrado, pois ausente prova concreta da 

legalidade do débito. Sendo assim, declaro ilegal a cobrança do valor de 
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R$2.521,00, com relação ao contrato nº AG00000002794790, incluído em 

21/04/2017 cujo suposto vencimento do débito foi 12/09/2016. Desta feita, 

evidenciada a conduta ilícita da reclamada, ao providenciar a inscrição por 

débito inexistente, o dano moral daí decorrente é o que se denomina dano 

moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante tranquila orientação jurisprudencial: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País. Nesses termos, reputo adequado o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente para compensar a parte reclamante 

pela angústia experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a 

repetir o ato ilícito, por meio da melhor administração de seus bancos de 

dados e sistemas administrativo e financeiro. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido, para o efeito de declarar a inexistência do débito 

impugnado, no valor de R$2.521,00, com relação ao contrato nº 

AG00000002794790, condenando a reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, a título de danos morais, do 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), qual seja, a data da inscrição 

indevida. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

20 de agosto de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PAVAN (REQUERIDO)

CONDOMINIO EDIFICIO VICTORIA REGIA (REQUERIDO)

Veridiana Zanata Pavan (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: GUSTAVO 

HENRIQUE CARVALHO ALBERINI e outros Reclamado: GILSON PAVAN e 

outros (2) Processo nº. 1001802-83.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001084-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELAINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SANDRA DA SILVA JACOB (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001084-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SANDRA DA SILVA JACOB 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de 

desistência da ação. É o relatório. Decido. A desistência da ação provoca 

a extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a parte autora venha outra vez a propor a mesma ação. Ante 

ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do NCPC, 

determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, 

a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 322 de 768



Processo Número: 1004005-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LIMA SILVA (REQUERENTE)

WILSON ISAC RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

FERNANDO ROSENTHAL (ADVOGADO(A))

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004005-52.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SEBASTIAO LIMA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA 

Vistos etc. Trata-se de reclamação, sob a arguição de que adquiriu da 

primeira reclamada um celular fabricado pela segunda reclamada, o qual, 

cerca de três meses após a aquisição, explodiu, sendo que as 

reclamadas lhe negaram qualquer auxílio na resolução dos problemas, 

motivo pelo qual intentou com a presente ação para que as reclamadas 

sejam condenadas a substituir o aparelho defeituoso e, subsidiariamente, 

pela restituição do valor pago, bem como danos morais. A reclamada LG, 

em sede de contestação, arguiu que inexistiu a entrega do aparelho para a 

assistência técnica, com o que resta fulminada a pretensão do reclamante 

(Num. 10923475). A reclamada Via Varejo (Casas Bahia) apresentou 

contestação em Num. 10954621, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade 

passiva; incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia; 

falta de interesse de agir e impugnação à AJG. No mérito, arguiu que o 

reclamante não procurou a reclamada para entregar o aparelho, 

circunstância que ensejaria o encaminhamento à assistência técnica, bem 

como inexistência de responsabilidade pela ausência de provas de que os 

vícios alegados se tratavam de defeitos de fabricação. Em sede de 

impugnação o reclamante rechaça os argumentos defensivos, pugnando 

pelo julgamento antecipado da lide (Num. 11128727). Determinada a 

intimação do autor para entregar o aparelho indicado na inicial na sede da 

reclamada para confecção de relatório pela assistência técnica autorizada 

(Num. 12933803), este informou que extraviou o aparelho (Num. 

14642205). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Passo, de pronto, a 

análise do mérito, em homenagem ao princípio da primazia das decisões de 

mérito (artigo 488, do NCPC), sendo, portanto, desnecessário nos 

alongarmos na análise das preliminares arguidas. Nesta toada, em que 

pese a inversão do ônus da prova deferida no alvorecer da demanda, 

certo é que tal garantia não tem caráter absoluto, nos termos do artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 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. (sem grifo no original) Pois bem, para que haja 

verossimilhança torna-se imprescindível a constatação, ao menos, de um 

indício de prova acerca das alegações do autor, o que não é o caso dos 

autos, vez que inexiste qualquer prova acerca da alegação de que houve 

recusa da reclamada em encaminhar o aparelho para assistência técnica, 

tampouco de que o vício supostamente apresentado seja de fabricação. 

Ademais, o espírito da inversão do ônus da prova diz respeito à 

vulnerabilidade do consumidor, quando estiver impossibilitado de fazer 

prova do fato constitutivo de seu direito, o que, também, não é o caso dos 

autos, visto que o autor poderia, através de prova testemunhal ou mesmo 

documental, comprovar que houve a negativa de recebimento e 

encaminhamento do aparelho indicado na inicial para a assistência técnica, 

porém, não há tais provas nos autos e o reclamante pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (Num. 11128727), entendendo o feito 

satisfatoriamente instruído. Da mesma forma, o suposto vício de 

fabricação poderia ser constatado com a entrega do aparelho descrito na 

exordial, o qual seria objeto de análise pela assistência técnica autorizada 

ou mesmo de aplicação do disposto no artigo 35, da Lei 9.099/95. Porém, 

instado para proceder a entrega deste para análise da assistência 

técnica, indicou o extravio do objeto da discussão travada no feito (Num. 

14642205), restando frustrada qualquer averiguação acerca das causas 

que levaram à suposta explosão do aparelho. Admitir o contrário, com a 

inversão do ônus da prova com caráter absoluto, faria com que o 

consumidor se sagrasse vencedor de todas as demandas 

incondicionalmente, independente de prova nos autos, o que não é a 

vontade da lei. Tecidas tais considerações, a improcedência dos pedidos 

iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VALDIRENE CRUZ DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001746-50.2018.8.11.0040 Reclamante: VALDIRENE CRUZ DE 

CARVALHO Reclamado: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83491 Nr: 2527-36.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR (IGOR) BORGES CORDEIRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Defiro pedido da DEFESA, para tanto, abro prazo de 05 (cinco) dias 

para a juntada de substabelecimento.

3- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

4- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 18:05 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146769 Nr: 11948-11.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GODOI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 
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BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Vistas ao MPE para manifestar acerca do endereço atualizado da 

vítima.

3- Defiro pedido da defesa, para tanto, prazo de 05 ( cinco) dias para a 

juntada de substabelecimento.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 16:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 149923 Nr: 4094-29.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Defiro pedido da defesa, para tanto, abra o prazo de 05 (cinco) dias 

para a juntada de substabelecimento.

3- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

4- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 14:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156294 Nr: 7158-47.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a equipe multidisciplinar 

juntar relatorio do DEPOIMENTO ESPECIAL realizado nesta oralidade na 

forma da lei 13.431/17, sendo que, após, vista às partes pelo prazo 

sucessivo de 03 (tres) dias.

4- Defiro cota ministerial, para tanto, intime a testemunha faltante no 

endereço fornecido pelo MPE e ainda, oficie o CRAS local, para que 

informe acerca do atendimento realizado com a vítima.

5- Para a oitiva da testemunhas faltantes e interrogatório do réu, designo o 

dia 09/10/2018 às 09:00 horas.

6- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 14:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137575 Nr: 9426-11.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, 

Josiane Pereira de Souza - OAB:18602, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089-A

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, para se manifestar quanto ao atual 

paradeiro da testemunha do réu JESSICA GUSTAVO GOMES.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 189941 Nr: 4081-59.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON FRANCISCO MACHADO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 

para INTIMAÇÃO da advogada KARINA ROMAÕ CALVO, a fim de que 

devolva estes autos, IMEDIATAMENTE, haja vista a retirado do Cartório 

desde 03/08/2018 sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, 

multa correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à Seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil, para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, além da possibilidade de expedir mandado de busca e 

apreensão, ou de exibição e entrega de autos, com a consequente 

caracterização do crime de sonegação de autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 131816 Nr: 6280-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TIBURCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Certifico e dou fé, que devidamente intimado do despacho de fls.167, até 

a presente data a defesa não se manifestou.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 155446 Nr: 6669-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURISANGELA SILVA DE SOUZA, PATRICIA 

NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Processo: 6669-10.2016.811.0040 (Código 155446) VISTOS/KP. 

Considerando cota ministerial de fls. 284, uma vez que a testemunha 

RODINEI DE SOUZA RIBEIRO ainda não foi ouvida, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28/02/2019 às 16:30 horas. Quanto à 

testemunha WEBERTH BATISTA RIBEIRO a mídia com a sua oitiva 

encontra-se encartada as fls. 170/171. Com efeito, nos casos dos §1º, e 

§2º, do artigo 455, do CPC, a defesa deverá informar por completo o 

endereço da testemunha arrolada, com logradouro, número do imóvel, 

bairro e CEP, para intimação por carta com aviso de recebimento, sob 

pena de preclusão. Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, 

do art.455, do CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - for 

frustrada a intimação prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - 

quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 

artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público pertencente a 

quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, que atue em 

regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, 

cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 27 

de agosto de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154363 Nr: 6028-22.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Proc. n.6028-22.2016.811.0040 (154363)(...)Por todo o exposto, 

PRONUNCIO Luiz Felipe Vieira Ribeiro, a fim de que seja submetido a 

julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas penas do 

art.121, §2º, incisos I e IV, do CP, com as implicações decorrentes da lei 

8.072/90.Em consonância com o que determina o §3º, do artigo 413, do 

CPP, mantenho a prisão do acusado,(...). P.R.I.C.De Sorriso/MT, 28 de 

agosto de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 063/2018/DF

O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei...

CONSIDERANDO o teor da Resolução TJ-MT/TP nº 08, de 23 de agosto de 

2018 que alteração de competência das 1ª e 2ª Varas Criminais desta 

comarca; CONSIDERANDO que citada Resolução encontra-se 

disponibilizada na página 4 do Diário da Justiça Eletrônica n. 10.326, de 28 

de agosto de 2018 e entrará em vigor na data da publicação; 

CONSIDERANDO a necessidade de readequação do espaço da secretaria 

da 2ª Vara Criminal e secretaria da Vara Especializada do Juizado 

Especial para albergar os procedimentos que serão redistribuídos; 

CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Diretor do Foro tomar providências de 

ordem administrativa relacionadas com a fiscalização e regularidade dos 

serviços forenses;

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o expediente externo das secretarias da 1ª e 2º Vara 

Criminal e da Vara Especializada do Juizado Especial Cível e Criminal desta 

Comarca, no período entre os dias 29 a 31 de agosto de 2018.

Art. 2º. PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram na aludida data para o primeiro dia útil subsequente, com 

exceção dos feitos que, pela lei, não são suspensos durante as férias e 

recesso forense.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria 

Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018. FLÁVIO MALDONADO DE 

BARROS. Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284750 Nr: 12896-97.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPHAVILLE BUFFET LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:9827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Alphaville Buffet pretende a restituição de valores recolhidos, em tese, 

equivocadamente, ao Funajuris.

Ocorre que, para que tal medida seja possível e produza efeito, 

necessária a apresentação dos documentos exigidos pela Instrução 

Normativa SCA Nº 02/2011-Versão 02 (DJE 9464). Dessa forma, intimado 

o Requerente para que promovesse a juntada dos documentos (fl. 08), 

quedou-se inerte.

Assim, deixo de apreciar o pedido até cumprido no presente procedimento 

toda a exigência documental prevista na IN nº 02/2011, devendo ser 

encaminhado ao arquivo com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285419 Nr: 13389-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Instrução Normativa SCA n. 02/2011 regulamenta “os procedimentos 

necessários aos processos dos pedidos de restituições dos valores de 

taxas e custas judiciais”.

No caso, a guia n. 49212, devidamente recolhida, como se vê à fl. 06, não 

fora utilizada, haja vista que a parte promoveu o recolhimento do valor 

indicado na guia pretendendo interposição de recurso, porém, conforme 

certidão da fl. 43 não houve referida interposição.

Logo, DEFIRO o pedido em questão.

PROMOVA-SE o necessário, na forma da Instrução Normativa SCA n. 

02/2011.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284707 Nr: 12837-12.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o patrono do Requerente para que complemente a inicial, 

juntando cópia do contrato social e dados pessoais do beneficiário, bem 

como, para que observe a exigência documental da Instrução Normativa 

SCA Nº 02/2011 – Versão 02, publicada no DJE 9464, que regulamenta os 

Pedidos de Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 dias.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 21521 Nr: 697-68.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASEGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fl.265, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito.

 Edital de Intimação

 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

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO

AUTOS N.º 3036-24.2008.811.0055 - Código 104227

 ESPÉCIE: Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

PARTE RÉQUERIDA: FELIX UMBERTO SIMONETI

O Dr. Flávio Maldonado de Barros, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Tangará da Serra/MT, na forma da lei, FAZ SABER, que será 

realizada alienação por iniciativa particular, nos termos do art. 880, do 

CPC, por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastavip.com.br, 

pelo Leiloeiro Oficial, SR. ERICK SOARES TELES, JUCEMAT nº 26, do 

imóvel nos autos da Execução, processo n° 0003036-24.2008.8.11.0055, 

que DU PONT DO BRASIL move em face de FELIX UMBERTO SIMONETI, 

com data de encerramento em 05/09/2018, às 14:00hs.

VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 1.118.250,00 (um milhão, cento e dezoito 

mil, duzentos e cinquenta reais).

 Descrição do bem: 1 (UMA) ÁREA DE TERRAS RURAIS COM 497.5700HA 

(QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE HECTARES, CINQUENTA E SETE 

ARES), DESTACADO DA FAZENDA GAÚCHA, DENOMINADO “FAZENDA 

NOVA CONQUISTA IV” NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – MT, 

dentro dos seguintes limites e confrontações: CAMINHAMENTO: Partindo 

do M1, definido pelas coordenadas planas UTM N: 8.385.167,00m e E: 

302.583,00m, referidas no Meridiano Central 57°WGr (Zona 21), Datum 

SAD-69, situado comum as terras da Fazenda Nova Conquista III e na 

margem esquerda da Rodovia BR-364 (sentido Cuiabá / Porto Velho), na 

altura do Km 474, segue deste com azimute plano de 91°05’56’’, pela 

margem esquerda da Rodovia BR-364, tendo-a como limite, na distância de 

501,04 metros, até o M2, situado na margem esquerda da Rodovia BR-364 

e comum as terras da Fazenda Nova Conquista V. Deste, segue com 

azimute plano de 174°41’25’’, confinando com terras da Fazenda Nova 

Conquista V, de propriedade de Félix Umberto Simoneti, na distância de 

9.995,88 metros, até o M3, situado comum as terras da Fazenda Nova 

Conquista V e terras da Fazenda Branca. Deste, segue com azimute plano 

de 271°05’55’’, confinando com terras da Fazenda Branca, de propriedade 

de Alfredo Plínio Greipel, na distância de 500,77 metros, até o M4, situado 

comum as terras da Fazenda Branca e terras da Fazenda Nova Conquista 

III. Deste, segue com azimute plano de 354°41’20’’, confinando com terras 

da Fazenda Nova Conquista III, de propriedade de Eduardo Umberto 

Simoneti, na distância de 9.995,91 metros, até o M1, ponto inicial desta 

descrição, fechando-se, assim, o perímetro com área de 497,5700ha. DE 

ACORDO COM O LAUDO DE AVALIAÇÃO: Toda área forma pastagens 

solo mista com 20% de reserva sem benfeitorias. Acesso: Segue pela 

Rodovia MT, 170 sentido Tangará da Serra ao Município de Campo Novo 

dos Parecis, no entroncamento da BR, 364, Distrito da Fazenda Itamarati 

Norte, vira se a esquerda estrada antiga 364, encontrando se a referida 

área a 96 Km do lado esquerdo da estrada ponto de referência 12 Km 

após a sede da Fazenda Branca. O imóvel encontra=se as margens de 

uma Rodovia com várias empresas de grande e médio porte instaladas. 

Assim dadas às circunstâncias de localização do imóvel, sua ótima 

localização, e considerando os preços praticados em compra e venda de 

imóveis em nossa cidade avalio em R$ 2.236.500,00 (dois milhões, 

duzentos e trinta e seis mil e quinhentos reais) – laudo elaborado em 

novembro de 2015. Cadastro NIRF: 7.046.157-0. Matrícula nº 22.168, do 1º 

Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT. O Edital completo 

e seus anexos estão à disposição dos interessados no website da 

Gestora HASTA VIP. Maiores informações poderão ser obtidas pelo E-mail 

contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5252.

 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.

Tangará da Serra - MT, 28 de agosto de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160184 Nr: 9805-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BERNARDO BARBOSA -ME, 

DOUGLAS BERNARDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 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 site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132602 Nr: 2467-18.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA DA SILVA, BRUNO DA SILVA, 

MAURICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL TGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Certifico e dou fé que para que seja possível a inscrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito é necessário a informação de dados pessoais do 

executado (data de nascimento, filiação, valor atualizado do débito e 
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vencimento da dívida), os quais não foram localizados nos autos em sua 

integralidade. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado exequente para, no prazo de dez dias, informar nos 

autos a data de nascimento e filiação do executado, bem como a data de 

vencimento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58059 Nr: 7520-53.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Certifico e dou fé que para a expedição da certidão para protesto é 

necessário a apresentação de guia de processo em tramitação-sem 

busca extraído do site "www.tjmt.jus.br", acompanhado do respectivo 

comprovante de pagamento. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos para ciência da presente 

certidão e providência, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 258572 Nr: 23713-60.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÉRIO INÁCIO WELTER, SILVERIO INACIO WELTER - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 130/156 pela parte requerida. 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 que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 204887 Nr: 18681-45.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA FRANCIOSI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 563, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca da complementação do laudo pericial de fls. 574/576.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 269774 Nr: 785-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANI DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN CUNHA AGULHAM - 

OAB:84582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citação de fls. 167/168 foram 

devolvidas pelo Correio com informação de que “Mudou-se” (fls. 171/172), 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274915 Nr: 4890-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:24959/O, 

DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 136, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte exequente para exercer o contraditório no 

prazo de 05 dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do CPC, manifestando 

acerca da petição de fls. 141/146.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100242 Nr: 7322-79.2007.811.0055

 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): VALDECIR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 713, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca do laudo pericial complementar de fls. 716/726.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103689 Nr: 2486-29.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA DAVILA STRALIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES 

GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora dos termos do Ofício de fl. 221 oriundo do Cartório do 1º 

Ofício a fim de que sejam tomadas as providências necessárias, no prazo 

de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279593 Nr: 8691-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. LIOTTO & CIA LTDA - ME, CLAUDIA 

APARECIDA LIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 40 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129498 Nr: 8331-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MENDES SASSAKI, SONIA 

MARIA MENDES VILELA, MARIA ODETE MENDES PESCAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para que tome 

conhecimento do desarquivamento do respectivo feito, podendo retirá-lo, 

requerendo o que lhe é de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, ressaltando 

que em caso de inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279741 Nr: 8833-29.2018.811.0055

 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: MARGARET ROSE CORREA DA COSTA, VERALUCIA 

CORREA DA COSTA, JEANILTON SEBASTIAO ROMULO CORREA DA 

COSTA, JEANETE SEBASTIANA CORREA DA COSTA, ORLANDO GUY DA 

COSTA, BENEDITO MARIO CORREA DA COSTA, REMO AURELIO CORREA 

DA COSTA, ROSANGELA GARCIA DA CUNHA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALEXIS SEBASTIÃO DE 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARET ROSE CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT: 5870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor do ofício de fl. 77, intimo a parte autora na 

pessoa de sua advogada para, no prazo legal, apresentar cópia dos 

documentos solicitados e informar o que for necessário.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285056 Nr: 13098-74.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IQA, ELIZENE APARECIDA DOMINGUES 

QUINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Vistos.

Em análise detida do despacho de fl. 20, constato que a data da audiência 

está equivocada, desta forma, a data correta da audiência de conciliação 

é 19/09/2018, às 16h40min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272169 Nr: 2801-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR RODRIGUES NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-NÚCLEO 

TAPURAH - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.27-verso a 

seguir transcrita:Certifico que em cumprimento ao mandado da MMª., Juíza 

de Direito da 2ª Vara Cível e extraído dos autos do processo retro 

mencionado após as diligências necessárias na data de 22.8.18, às 

9h55min, ao endereço indicado, onde ali após as formalidades legais, NÃO 

FOI POSSÍVEL CITAR, ADVERTIR e INTIMAR: VALQUIRIA LEITE DOS 

SANTOS, em razão que ali não foi nem mais é encontrada, pois, no local 

reside a Srª., Eduarda Lima dos Santos, como inquilina acerca de dois (2) 

meses, segundo declarações do Sr., Lucas Gabriel dos Santos, que se 

apresentou como filho da Srª.,Eduarda, e acrescentou que não conhece, 

não conheceu e tampouco sabe onde possa estar ou ser encontrada a 

requerida, estando portanto para mim em paradeiro desconhecido. 

Destarte, suspendi minhas diligências, e devolvo o mandado em todas 

suas vias a Secretaria e aguardo novas determinações. Dou fé. Tangará 

da Serra/MT., 24.8.18.(sexta-feira), que nos termos da legislação vigente 

e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono estes autos, a fim de intimar a 

parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286079 Nr: 13947-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB, ERICA APARECIDA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE MACHADO, EDINALVA BASÍLIO DE 

OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.32 a seguir 

transcrita: "Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em 

cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da 

Vara Cível e extraído dos autos acima identificado, dirigi-me ao endereço 

mencionado no r. mandado, nesta cidade e Comarca e ali sendo INTIMEI a 

requerida Edinalva Basílio de Oliveira Machado, a qual após ouvir a leitura 

do r. mandado, bem ciente ficou do inteiro teor do mesmo, exarou sua nota 

de ciente no r. mandado e aceitou a contra fé que lhe ofereci. Contudo, 

NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR Silvestre Machado, em virtude do mesmo 

estar morando em Nova Olímpia-MT, segundo informação da requerida 

intimada. O referido é verdade e dou fé. Tangara da Serra, 27 de agosto 

de 2018", que nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

056/2007, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora a se 

manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62575 Nr: 4093-14.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURO RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iolanda Fregadolli Brandão - 

OAB:11070-B
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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

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

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193227 Nr: 9511-49.2015.811.0055

 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: IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOLAVEL TANGARÁ S/C LTDA, ACE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 321/333, apresentado pela 

parte autora, e o de fls. 334/343, apresentado pela requerida, são 

tempestivos. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo 

os requeridos para contrarrazoarem o recurso de fls. 321/333 e a parte 

autora para contrarrazoar o recurso de fls. 334/343, no prazo comum de 

15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233324 Nr: 22164-49.2016.811.0055

 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): JOÃO FELIPE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 495,60 (quatrocentos e noventa e 

cinco reais e sessenta centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pela oficiala de justiça GISLIANE PEREIRA 

ALEXANDRE, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274218 Nr: 4433-69.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS, JDC.FRUTAL-MG 2ª 

VARA CIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS - 

OAB:41839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 274218.

Vistos,

A citação com hora certa prescinde de determinação judicial, cabendo ao 

próprio Oficial tomar a medida em caso de suspeita de ocultação.

Assim, que seja realizada mais uma tentativa de citação da executada.

Não sendo a executada citada, caberá ao próprio Oficial de Justiça, 

independentemente de ordem judicial, averiguar se há elementos que 

autorizem a citação por hora certa, nos termos do art. 252 do Código de 

Processo Civil.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285533 Nr: 13488-44.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 285533.

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, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269160 Nr: 145-78.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.AMPERE-PR, EDSON FRANCISCO BUENO 

LAZZARIN, NILDA FERREIRA FRANÇA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE LARA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANE DALAROZA BARBACOVI - 

OAB:47.858-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 269160.

 Vistos,

Intime-se novamente a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão negativa da Oficiala de Justiça às fls. 25, 

bem como para recolher o complemento da diligência no valor de R$ 

110,22 (cento e dez reais e vinte e dois centavos), sob pena de 

devolução da presente missiva.

Decorrido o prazo sem o recolhimento, dê-se ciência a Oficiala de Justiça 

para, querendo, adotar as providências necessárias para o recebimento 

do valor.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221096 Nr: 10981-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 661,00 (seiscentos e sessenta e 

um reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial 

de justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287460 Nr: 15169-49.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MONTES CLAROS-MG, KARINE APARECIDA MAIA 

COSTA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SILVEIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEM FREIRE BARBOSA - 

OAB:113.336/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 287460.

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, 21 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281566 Nr: 10277-97.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JAURU-MT VARA UNICA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROOSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIA AGROFLORESTAL LTDA ME, IVONISE 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 938,96 (novecentos e trinta e oito 

reais e noventa e seis centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça MARCOS ANTÔNIO DETOFFOL, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276549 Nr: 6155-41.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 276549.

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, 21 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287067 Nr: 14826-53.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, ADILSON JOAO 

ADENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:OAB/MT 11.726, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, 

MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 287067.

Vistos,

Compulsando os autos, é possível verificar que o objeto da presente 

missiva pode estar equivocado, eis que o imóvel a ser penhorado e 

avaliado pertence ao município de Campo Novo do Parecis/MT, conforme 

matrícula de fls. 37-Vº.

Assim, oficie-se o Juízo Deprecante solicitando maiores esclarecimentos 

sobre a finalidade do ato.

Caso seja apenas para intimar o devedor, fica desde já determinado o 

cumprimento da presente CP.

Caso tenha sido a precatória equivocamente expedida, determino sua 

imediata devolução.

Às providências.

Tangará de Serra - MT, 24 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266499 Nr: 29473-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUIZ SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGO SCHREINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 266499.

 Vistos,

 Incialmente, com fundamento no § 4º do art. 248 do Código de Processo 

Civil, reputo válida a citação da parte executada realizada às fls. 40v, pois 

a correspondência foi entregue a recepcionista do condomínio, 

devidamente identificada, sem que tenha ocorrido qualquer recusa de 

recebimento.

 Defiro a penhora, por termo nos autos, do imóvel de matrícula nº 15.940 

do CRI de Barra do Brugres-MT.

 Formalizada a penhora, intime-se a parte executada, nos moldes do art. 

841 do Código de Processo Civil.

 Após, expeça-se carta precatória para a Comarca de Barra do 

Bugres-MT para a realização da avaliação e demais atos expropriatórios 

do bem penhorado.

 Por fim, indefiro o pedido de expedição de certidão de penhora para fins 

de averbação na matrícula e de realização da averbação por meio 

eletrônico, pois, de acordo com o art. 844 do Código de Processo Civil, 

compete a parte exequente providenciar a averbação da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial ou qualquer outra certidão.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283871 Nr: 12188-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE DINARTE KUNST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.74, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276692 Nr: 6309-59.2018.811.0055
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MARINGÁ-PR, WAJDI IBRAHIM CONSTRUÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSINA PISSINATI FAVORETO, 

IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON DOMINGUES DE 

MORAIS - OAB:8949/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276692.

 Vistos,

 Intime-se o advogado da parte requerida, Dr. Elias Horácio da Silva, para, 

no prazo de 15 (dias) dias, informar o completo endereço desta.

Após, considerando o caráter itinerante desta deprecata, remeta-se a 

presente missiva à Comarca de Londrina-PR, para que o ato deprecado 

seja cumprido naquele juízo, consignando as nossas homenagens.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286535 Nr: 14346-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 286535.

Natureza: Cumprimento provisório de sentença.

Exequente: Adenilson Severino Martins.

Executado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por Adenilson 

Severino Martins em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., 

visando o recebimento do valor de R$ 9.243,53, referente aos honorários 

advocatícios sucumbenciais fixados nos autos 271478.

Sustenta que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar, 

sendo passível de cumprimento provisório.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Pois bem. Inicialmente, necessário pontuar que o cumprimento provisório é 

cabível nos casos de em que a sentença é impugnada por recurso 

desprovido de efeito suspensivo, de acordo com o art. 520, do Código de 

Processo Civil.

Ademais, nos termos do art. 1.012, do Código de Processo Civil, o recurso 

de apelação possui, como regra, o efeito suspensivo. Contudo, há 

algumas situações em que a sentença irá produzir efeitos imediatamente, 

estando tais hipóteses previstas no § 1º do citado artigo.

Outrossim, dispõe o § 2º, do art. 1.012, que nos casos previstos no § 1º, 

em que a sentença produz efeitos imediatamente, poderá ser requerido o 

cumprimento provisório da sentença.

In casu, verifico que a parte Exequente objetiva o cumprimento provisório 

de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, 

sustentando o caráter alimentar dos honorários, bem como que na 

apelação interposta pelo ora Executado não foi requerido o efeito 

suspensivo.

 No entanto, em que pese os honorários possuírem caráter alimentar, 

entendo que não se trata da hipótese prevista no § 1º, II, do art. 1.012, do 

CPC, que possibilita o cumprimento provisório de sentença no caso de 

condenação de pagar alimentos.

Isso porque não se trata de condenação de pagar alimentos, posto que a 

ação originária é de busca e apreensão tendo sido julgada improcedente e 

condenando o ora Executado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Assim, sendo certo que os honorários possuem apenas caráter alimentar, 

certo é que não se trata de condenação de pagar alimentos, razão pela 

qual não é possível o seu cumprimento provisório.

Por outro lado, tendo em vista que a apelação possui, como regra, efeito 

suspensivo, não prospera a alegação de ausência de pedido de efeito 

suspensivo, inclusive, pelo fato de os autos originários sequer terem sido 

remetidos ainda para o Tribunal de Justiça.

 Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Rejeição de 

impugnação. Pretensão de execução de verba honorária. Natureza 

alimentar dos honorários que não autoriza, de imediato, requerimento de 

cumprimento provisório, porque não lastreados em condenação proferida 

em ação de alimentos. Impossibilidade de incidência do art. 1.012, § 1º, 

inciso II, do CPC/15. Decisão revista. Recurso provido.”

(TJ-SP 2194919-62.2017.8.26.0000, Relator: Claudio Godoy, Data de 

Julgamento: 11/07/2018, 1ª Câmara de Direito Privado)

Desse modo, considerando que a sentença ainda não transitou em 

julgado, forçoso reconhecer que os honorários advocatícios objeto do 

presente cumprimento provisório de sentença não possuem condição de 

exigibilidade, devendo, portanto, ser extinta a presente ação.

Assim, tento em vista que a presente ação carece de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular, necessário se faz a 

extinção do processo, podendo tal matéria ser conhecida de ofício pelo 

juiz, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c 

o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita.

Deixo de fixar honorários advocatícios pelo fato de não ter ocorrido a 

angularização processual.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287422 Nr: 15147-88.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE 

PORTO ALEGRE, JDC.PORTO ALEGRE-RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE FERRAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ESPÓSITO - 

OAB:OAB/RS 35.075-B, JULIO ALBERTO WITZLER DIAZ - OAB:OSB/RS 

62.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 287422.

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, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287474 Nr: 15177-26.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, SUELI DE MATOS CORREA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:15383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 287474.

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, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283615 Nr: 11970-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A, JDC.BELO 

HORIZONTE-MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DECIOLANDIA LTDA, Fabiano 

Benderovicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA 

PORTO GURGEL - OAB:2712, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 283615.

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, 21 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286081 Nr: 13951-83.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR BARIVIERA, MARINO JOÃO ZIANI, CLAUDIR 

BARIVIERA, JACIR BARIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 286081.

 Vistos,

Postergo a análise do pedido de tutela antecipada para após a vinda da 

contestação, pois necessito de mais elementos para formação de minha 

convicção.

 Registro que não vislumbro prejuízo à parte autora em analisar o pedido 

de antecipação da tutela após a resposta da parte requerida, pois não há 

nenhuma notícia nos autos de que a parte requerida esteja ou tenha 

adotado medidas para a cobrança da cédula objeto da lide.

 Ademais, a garantia ofertada pela parte autora não se mostra idônea, por 

motivo óbvio, uma vez que o imóvel já é objeto de garantia da cédula de 

crédito.

 Assim, deverá a parte autora, no prazo de 15 dias, apresentar nova 

garantia, acompanhada de laudo de avaliação elaborada por empresa 

idônea, bem como de matrícula atualizada com certidão negativa de ônus 

em caso de imóvel, tudo sob pena de indeferido pedido de antecipação de 

tutela.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 16 de outubro de 2018, às 14:30 horas, 

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, 28 de agosto de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284739 Nr: 12887-38.2018.811.0055

 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: JOSY ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 284739.

Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 146/147, tendo em vista que a oitiva do cirurgião 

dentista Dr. José Marcos Squillace em audiência de justificação, somente 

iria ratificar o que consta nos documentos de fls. 101/105, fls. 118 e fls. 

148/149.

 Por conseguinte, aguarde-se a audiência de conciliação.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284151 Nr: 12379-92.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, LUCIENE 

ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 284151.

Vistos,

Intime-se novamente a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acostar ao feito a procuração outorgada à advogada, tendo em vista que 

o petitório de fls. 12/13 apresenta somente o comprovante de pagamento 

referente aos emolumentos da distribuição e contadoria, sob pena de 

devolução da presente missiva.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto 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 n.º 284761.

Vistos,

Recebo a emenda da inicial de fls. 21/22.

Pois bem. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 
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inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

protesto do título (fls. 09- Vº).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra-MT, 21 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 24828 Nr: 655-82.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717, PAULA LAUDISSI - OAB:228728/SP, WESLEY 

LOPES TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Autos nº: 24828.

 Vistos,

Diante da concordância da parte Exequente às fls. 356, determino a baixa 

do veículo constrito, via sistema RENAJUD.

Ademais, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 27 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277032 Nr: 6598-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVALDO MORAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277032.

 Vistos,

 Diante da regularização da representação processual, às fls. 30/35, 

cumpra-se a decisão de fls. 28.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283704 Nr: 12079-33.2018.811.0055

 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: SOMPO SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA MENEGUCI PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMMON VEIGA GUZZO - 

OAB:187.799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 283704.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 49, procedi busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, proceda-se a citação da parte requerida nos novos endereços 

obtido junto ao Bacenjud, que se encontra destacado/sublinhado.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175412 Nr: 17348-92.2014.811.0055

 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: IRMA VIVIAN TAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA KIDS COMERCIO ROUPAS ART. INF. 

LTDA, LEANDRA MAGRO, RONI CÉZAR CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Autos nº 175412.

 Vistos,

 Tendo em vista que entre os dias 05 a 09 de novembro de 2018 será 

realizada a XIII Semana Nacional da Conciliação e considerando que 

ambas a partes sinalizaram a possibilidade de autocomposição, designo 

audiência de conciliação para o dia 08 de novembro de 2018, às 17:00 

horas, devendo as partes ser intimadas a comparecerem devidamente 

acompanhadas de seus advogados.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263179 Nr: 27076-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 263179.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 
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bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263179 Nr: 27076-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 263179.

Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282398 Nr: 10929-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 282398.

 Vistos,

 Com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a parte autora 

emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a 

constituição em mora do devedor conforme exigência do art. 3º do Dec. 

Lei 911/69, tendo em vista que o documento de fls. 16 informa que a 

notificação extrajudicial foi entregue ao destinatário, todavia, não 

comprova que fora recebida pessoalmente ou por terceira pessoa, isso 

sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

 Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO 

DO DEVEDOR EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUFICIENTE A ENTREGA NO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO 

STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido 

de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, 

é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não 

pessoalmente. Precedentes. 2. Na presente hipótese, o acórdão recorrido 

informa que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da 

devedora. Rever esta conclusão importaria no reexame do conteúdo 

fático-provatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 deste 

Superior Tribunal. 3. Não tendo o agravante trazido qualquer razão jurídica 

capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a decisão 

agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não 

provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 419667 MS 2013/0361176-3, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)(Original sem grifo)

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280679 Nr: 9512-29.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO 

- OAB:11849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 Autos nº: 280679.

 Vistos,

Incialmente passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, analisando detidamente os autos, verifico não se fazem 

presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, eis que não houve a demonstração dos seus fundamentos, 

nem mesmo a garantia da execução.

 Registro que o §1º do art. 919 é muito claro ao dispor que a concessão 

de efeito suspensivo prescinde de garantia do juízo, o que não há nos 

autos.

 E mais. Embora a parte embargante muito discorra sobre a ausência dos 

extratos da conta, o que inclusive me parece meio ilógico, já que a conta é 

sua e ela pode muito bem providenciar tais documentos pagando a tarifa 

bancária correspondente, fato é que a execução em apenso está embasa 

em título executivo extrajudicial (contrato de empréstimo), estando muito 

claro no cálculo de fls. 49/50 da execução em apenso como se chegou ao 

valor de R$ 160.372,91, tendo sido aplicado sobre o principal acrescido do 

IOF incorporado no financiamento (R$ 131.480,67) juros remuneratórios 

efetivos de 40,9238492 % a.a de 18/08/16 a 17/11/16, passando a partir 

de então a incidir juros moratórios de 12% a.a., com ainda multa de 2% e 

correção pelo INPC.

 Assim, basta ler o cálculo de fls. 49/50 da execução em apenso para se 

saber como foi atualizada a dívida, de modo que fiquei por entender o 

seguinte trecho dos embargos:

 “(...) o que impossibilita o Embargante de saber se o valor cobrado é 

superior à quantia devida.” (sic – fls. 18)

 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.

 Apresentada a defesa sem que tenha sido suscitada questão sobre a 

qual a parte embargante deva se manifestar previamente, imediatamente 

conclusos para sentença.

Por fim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, posto que não 

houve a demonstração da hipossuficiência técnica da parte embargante 

em relação à parte embargada, ou seja, qual seria sua dificuldade em 

produzir provas, sendo certo que falta ainda verossimilhança nas 

alegações.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286013 Nr: 13892-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.UBERLANDIA-MG, LIMA & PERGHER INDUSTRIA 

COMERCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADAO DAS EMBALAGENS EIRELI, 

GONÇALVES REPRESENTAÇOES COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO CHAVES 

MENDONÇA - OAB:OAB/MG 64312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 286013.

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, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124011 Nr: 3015-77.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ SOMMAVILLA, ANA MARIA 

KASPRZAK SOMMAVILLA, FLORA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Autos nº. 124011.

Vistos,

Às fls. 175 a parte exequente alegou que o Leiloeiro nomeado lhe informou 

acerca da existência de averbação de indisponibilidade nas matrículas dos 

imóveis penhorados, realizadas pela 2ª Vara do Trabalho de Várzea 

Grande/MT, alegando a possibilidade da suspensão do leilão.

Assim, requereu sejam os leilões mantidos, argumentando que a 

indisponibilidade de bens não cria direito de preferência em relação aos 

demais credores, mas apenas obsta a disposição do patrimônio pela 

vontade do devedor.

Pois bem. O pedido da parte exequente merece ser acolhido, pois a 

existência de averbação de indisponibilidade nas matrículas dos imóveis, 

determinada pela 2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, não obsta a 

alienações dos bens.

Por outro lado, na hipótese de se concretizar a alienação dos bens, antes 

de se decidir quanto ao numerário obtido com expropriação, entendo 

necessário solicitar mais informações quanto às averbações de 

indisponibilidades, a fim de evitar qualquer violação à preferência do 

crédito trabalhista.

Diante do exposto, acolho o pedido de fls. 175 para que as averbações de 

indisponibilidades constantes nas matrículas dos imóveis penhorados não 

prejudiquem a realização dos leilões designados para as datas de 04 e 11 

de setembro de 2018.

Caso restem negativos os leilões, determino que a parte exequente 

cumpra o disposto no art. 799, IX c.c. art. 844 ambos do Código de 

Processo Civil, a fim de dar conhecimento a terceiros das constrições 

realizadas.

 Expeça-se ofício a 2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT para que, 

no prazo de 15 dias, informe as razões e do alcance da indisponibilidade 

de bens averbada nas matrículas nº 5.151 e 5.152, ambas do CRI de 

Tangará da Serra-MT, referente ao processo trabalhista nº 

00000610520165230107.

Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de agosto de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271512 Nr: 2365-49.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.COSTA RICA-MS, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SOZA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILTON DIVINO AMARAL - 

OAB:OAB/MS 2666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 271512.

Vistos,

Intime-se novamente a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento referente ao valor remanescente, qual seja, R$ 16,62 

(dezesseis reais e doze centavos), da taxa judiciária e custas 

processuais, visto que às fls. 31/32 foi comprovado apenas o pagamento 

referente a diligência a ser realizada pelo Oficial de Justiça, sob pena de 

devolução da presente missiva.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280217 Nr: 9132-06.2018.811.0055

 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: ACFS, MITIELI REGINA ARAUJO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280217.

Vistos,

Inicialmente, recebo a emenda da inicial de fls. 28/31.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 16 de outubro de 2018, às 14h00min, 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.

Por fim, com fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, por 

entender restar comprovada a relação de consumo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286632 Nr: 14460-14.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, 
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JDC.RONDONÓPOLIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PIOVEZAN PEZZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:OAB/MT 12.093-B, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:OAB/MT 11.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 286632.

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, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283806 Nr: 12150-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELSSE NATHANIELY BOFFULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 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:

 Autos nº: 283806.

 Vistos,

 Às fls. 33 foi determinada a emenda à inicial, para que a parte Requerente 

juntasse algum comprovante de vínculo com a empresa Requerida.

Às fls. 34, a parte Requerente informou que o vínculo com a empresa 

Requerida se faz por meio de alguns login.

 Contudo, ainda que a Requerente tenha informado que a relação com a 

Requerida é comprovada por meio de login, deixou a mesma de juntar aos 

autos documentos que confirmem referidas alegações.

Assim sendo, faculto novamente à parte Requerente a emenda à inicial, 

nos termos do art. 321 do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos documentos que comprovem o vínculo com a empresa 

Requerida, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287183 Nr: 14916-61.2018.811.0055

 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: C. DE S. ARRAIS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. MARCON E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISA VIEIRA ESPÍNDOLA - 

OAB:19.628, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - OAB:24.318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 287183.

 Vistos,

 No que tange ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, faculto a 

parte Requerente emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

juntar aos autos prova cabal, efetiva e concreta da insuficiência de 

recursos, visto que a presunção de hipossuficiência é aplicável apenas à 

pessoa natural, sendo que, tratando-se de pessoa jurídica, a insuficiência 

de recursos deve ser comprovada, conforme Súmula 481 do STJ, 

podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, comprovando o 

pagamento.

 Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287542 Nr: 15244-88.2018.811.0055

 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: JEFFERSON MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEM PRODUÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 287542.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 16 de outubro de 2018, às 13h30min, 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.

Ademais, concedo à parte requerente os benefícios da gratuidade de 

justiça, nos moldes ditados pela Lei n.º 1060/50 e art. 99 do CPC, podendo 

esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Por fim, indefiro o pedido de inversão do ônus probatório formulado pela 

parte requerente, eis que ausente a demonstração de hipossuficiência 

técnica para a produção de provas.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285204 Nr: 13247-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONDINA BORGES VIEIRA, WALERIA MARTINS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDINO QUIRINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FERREIRA MAGALHAES 

- OAB:19447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 285204.

Vistos,

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifico que a 

parte Exequente se encontra aposentada, recebendo benefício por 

aposentadoria por idade, conforme fls. 26.

Isto posto, diante das informações e documentos apresentados, concedo 

à parte Exequente os benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes 
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ditados pela Lei n.º 1060/50 e art. 99 do CPC, podendo esta decisão ser 

revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Outrossim, deixo consignado que na hipótese de revogação do benefício 

por má-fé, será aplicada multa, conforme art. 100, parágrafo único, do 

CPC.

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte Executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163986 Nr: 1516-19.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990

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

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142523 Nr: 1952-46.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL SANCHES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

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

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento da taxa judiciária a recolher ao FUNAJURIS no 

importe de R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 136,23 (cento e trinta 

e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

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

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234066 Nr: 23015-88.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR RAMOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

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

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a recolher ao 

FUNAJURIS no importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove 

reais e dezoito centavos). Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis 

reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

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

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232158 Nr: 21128-69.2016.811.0055
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR RAMOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

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

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a recolher ao 

FUNAJURIS no importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove 

reais e dezoito centavos). Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis 

reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

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

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123250 Nr: 2292-58.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FAVORETO, ROSINA PISSINATI 

FAVORETO, JOÃO FAVORETO, LUIZ DINALE FAVORETO, CLELIA RUBINO 

ZUAN ESTEVES FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

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

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a recolher ao 

FUNAJURIS no importe de R$ 2.943,85 (dois mil novecentos e quarenta e 

três reais e oitenta e cinco centavos). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 1.421,55 (mil quatrocentos e vinte e um reais e 

cinquenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

1.522,30 (mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162324 Nr: 13616-40.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTON ZACARIAS PETERMANN 

FREGADOLLI BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON ZACARIAS 

PETERMMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:MT- 13-987-B

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

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a recolher ao 

FUNAJURIS no importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove 

reais e dezoito centavos). Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis 

reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

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

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21681 Nr: 905-52.2003.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNZI NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

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

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a recolher ao 

FUNAJURIS no importe de R$ 1.656,69 (mil seiscentos e cinquenta e seis 

reais e sessenta e nove centavos). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 778,12 (setecentos e setenta e oito reais e doze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 878,57 (oitocentos e 

setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), para fins da guia de 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 
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Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192114 Nr: 8504-22.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

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

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a recolher ao 

FUNAJURIS no importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove 

reais e dezoito centavos). Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis 

reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

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

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139325 Nr: 9794-14.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS, ALISSON DE 

AZEVEDO, WAYNE ANDRADE COTRIM, ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por MARIA DO CARMO DOS SANTOS, 

ALISSON DE AZEVEDO, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR e 

WAYNE ANDRADE COTRIM em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fl. 158/160).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 105044 Nr: 3782-86.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZELY PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por LUZELY PEREIRA DOS SANTOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 166/167).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58870 Nr: 518-95.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LINHARES DE QUEIROZ, ELAINE LINHARES DE 

QUEIROZ, AURA CELIA LINHARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

OAB:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por ALVARO LINHARES DE QUEIROZ em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 281/282).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116372 Nr: 6486-38.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por MARIA FERREIRA DA SILVA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 152/153).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 114439 Nr: 4620-92.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por GERSON MOURA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 158/159).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110997 Nr: 1214-63.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por MANOEL ANTÔNIO DA SILVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 213/214).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129003 Nr: 7848-41.2010.811.0055

 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: MARIA BADIA DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142182 Nr: 1568-83.2012.811.0055

 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: IVANIR COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 
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providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145786 Nr: 5485-13.2012.811.0055

 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: ELENA RODRIGUES GODOI

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148821 Nr: 8744-16.2012.811.0055

 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: MARIA MADALENA LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154599 Nr: 3220-04.2013.811.0055

 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: JOSE CARLOS FERREIRA COSTA

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163945 Nr: 1440-92.2014.811.0055

 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: ORDALIA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159505 Nr: 8524-81.2013.811.0055

 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: MARIA LUCIA MACARIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118517 Nr: 8502-62.2009.811.0055

 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: ALICE GONÇALVES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 149919 Nr: 9913-38.2012.811.0055

 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: JESUINA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 
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§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159193 Nr: 7931-52.2013.811.0055

 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: IRONI TEIXEIRA DUTRA

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160416 Nr: 10244-83.2013.811.0055

 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: DERNIVAL ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102862 Nr: 1710-29.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA RIBEIRO BERMERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 200987 Nr: 15495-14.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZORIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132121 Nr: 1941-51.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139470 Nr: 9956-09.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178607 Nr: 20729-11.2014.811.0055

 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: TOMICHIRO MUNAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 
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que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191968 Nr: 8396-90.2015.811.0055

 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: JANDIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203875 Nr: 17805-90.2015.811.0055

 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: LEDA MARIA DA SILVA

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 166063 Nr: 5189-20.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 
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providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143024 Nr: 2503-26.2012.811.0055

 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: LORI ICKERT GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, 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, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160613 Nr: 10620-69.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMIRA NAGEL BACKENDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por ELMIRA NAGEL BACKENDORE em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fl. 119).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136538 Nr: 6800-13.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABELINA PEDRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por ABELINA PEDRO RIBEIRO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 155/156).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174730 Nr: 16637-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por ALZIRA BARRETO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 106/108).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 105696 Nr: 4458-34.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ANGELO PERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por APARECIDA ANGELO PERINI em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 
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que os valores já foram, inclusive, levantados (fl. 200/201).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103465 Nr: 2278-45.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:209896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por JOÃO JOSÉ DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 220/221).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 186759 Nr: 4100-25.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA GOMES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por ZILDA GOMES DA ROCHA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 106/107).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 114386 Nr: 4573-21.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES CUSTODIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por LURDES CUSTODIA DA SILVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 167/169).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108460 Nr: 7106-84.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RODRIGUES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, CLÁDIS MARIA BENINCÁ - OAB:35405-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por MARIA DE LOURDES RODRIGUES 

CASTRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fl. 270).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133365 Nr: 3301-21.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERINA JOAQUINA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por LIBERINA JOAQUINA MARTINS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 155/157).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161934 Nr: 12920-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKBDS, MBDS, MEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:PROC.FED

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por RAFAEL KAINAN BALDO DE SOUZA 

e MARILENE BALDO DE SOUZA neste ato representado por MARIA 

ELIZABETE FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 201/202).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129625 Nr: 8461-61.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA CRUZ XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por MARIA DE LOURDES DA CRUZ 

XAVIER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 141/143).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 21789 Nr: 1023-28.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDES FERREIRA DOS SANTOS ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lurdes Barbosa 

Bastos - OAB:3833-MT

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por GENILDES FERREIRA DOS SANTOS 

ORTEGA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 278/279).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 105403 Nr: 4183-85.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por ADELAIDE DA SILVA OLIVERIA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 166/167).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129623 Nr: 8459-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA PEREIRA ARMELINDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por MARIA LUCIA PEREIRA ARMELINDA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 123/125).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157390 Nr: 6003-66.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARDOSO ADRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por JOSÉ CARDOSO ADRIANO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fl.163).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 
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estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142934 Nr: 2407-11.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA NOWICKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, GABRIELA PARRA SANTILIO - OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por SILVIA MARIA NOWICKI em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 162/163 e 173).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56982 Nr: 6464-82.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON ALVINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por ODILON ALVINO DA SILVA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 253/287).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131202 Nr: 896-12.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IRAIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA, 

ALTAMIRO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por IRAIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 167/168).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132578 Nr: 2444-72.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEMIAS PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por ANEMIAS PATRICIO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 169/170).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128456 Nr: 7313-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por ABEL ALVES DOS SANTOS em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 150/151).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 195009 Nr: 10850-43.2015.811.0055

 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: DULCEMARE SANCHES ABADIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 
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se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 17 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 116378 Nr: 6478-61.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAURISA FELIX DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.00142360

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154975 Nr: 3590-80.2013.811.0055

 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: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137035 Nr: 7338-91.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DE ALMEIDA FUZARO

 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:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126795 Nr: 5723-03.2010.811.0055

 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: ROSINA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126831 Nr: 5774-14.2010.811.0055

 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: JUCENEIDE GOMES GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138726 Nr: 9161-03.2011.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: VERUZIA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153439 Nr: 2101-08.2013.811.0055

 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: MARIA DE LOURDES NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166478 Nr: 5991-18.2014.811.0055

 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: ROSANGELA MARQUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178472 Nr: 20599-21.2014.811.0055

 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: VALQUIRIA PERASSOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 199840 Nr: 14691-46.2015.811.0055

 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: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205296 Nr: 18924-86.2015.811.0055

 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: HERRIQUE DE SOUZA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205303 Nr: 18938-70.2015.811.0055

 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: CLODOALDO FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205304 Nr: 18940-40.2015.811.0055

 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: SOLANGE SANTANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.
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Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205305 Nr: 18942-10.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205860 Nr: 19503-34.2015.811.0055

 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: ALEX SANDRE MARQUES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205871 Nr: 19523-25.2015.811.0055

 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: SOLANGE BERNADETE CIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206147 Nr: 19787-42.2015.811.0055

 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: LUCIA HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206162 Nr: 19815-10.2015.811.0055

 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: RITA DE CASSIA LIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206707 Nr: 20263-80.2015.811.0055

 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: CELIA ALMEIDA DE SENE DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165801 Nr: 4723-26.2014.811.0055

 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: LUZIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4723-26.2014.811.0055 (Cód. 165801)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 206749 Nr: 20340-89.2015.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA QUITERIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, afasto a preliminar atinente a prescrição, visto que inexistem 

nos autos pedidos atinentes a período a quinquenio anterior ao 

ajuizamento da ação.

Inexistindo outras preliminares e estando as partes devidamente 

representadas, declarao o feito saneado.

No que tange ao mérito, os pontos controvertidos se limitam aos 

requisistos para a concessão de pensão por morte, destacando-se a 

relação de dependência entre a autora e o "de cujus".

No que tange aos meios de prova, defiro a produção de prova oral 

destacando-se depoimento pessoal da autora e testemunhas que devem 

ser arroladas tempestivamente, indeferido contudo o depoimento de 

representante do INSS, visto que o memo não se mostra idôneo para 

esclarecimento das questões relevantes do presente feito, qual seja, a 

união estável existente entre a autora e o segurado Antonio João da Silva.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 4 de 

outubro de 2018, às 14:00.

Cumpra-se;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125523 Nr: 4490-68.2010.811.0055

 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: LOURIVAL LOPES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

I - Intime-se, pessoalmente, a esposa do autor no endereço informado na 

inicial para promover sua habilitação nos autos. .

II - Intimem-se os patronos do de cujo para também promoverem a 

regularização da sua representação processual.

III - Intime-se o requerido para que apresente informações legiveis quanto 

ao falecimento do autor, sobretudo data.

IV- Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas desta Comarca, 

solicitando-se cópia da certidão de óbito do autor.

Após, conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 62734 Nr: 4252-54.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDINELMA SANTOS, NILSON WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FRANCISCO DIAS DE 

BARROS - OAB:18646, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - 

OAB:13.948

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente Ação Civil por Atos de Improbidade Administrativa 

c.c. Ressarcimento de Prejuízos Causados ao Erário e pedido Liminar de 

Afastamento e Indisponibilidade de Bens ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Nilson Waldow e Wandinelma Santos 

para CONDENÁ-LOS nas sanções do art. 12, I (Nilson) e II (Wandinelma), 

da Lei 8.429/92 por terem infringindo as normas do artigo 9º, inciso XI, da 

LIA e 10, incisos I e XII, da alusiva lex, respectivamente e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Outrossim, com fulcro no princípio constitucional da 

individualização da pena, passo a dosá-la em relação ao demandado 

NILSON WALDOW, observando as diretrizes do artigo 12, inciso I, da LIA 

e, em decorrência, CONDENO-O: ao ressarcimento integral do dano 

causado ao erário (solidariamente a codemandada Wandinelma), 

correspondente aos valores que lhe foram pagos pelo Estado de Mato 

Grosso durante o período em que perdurou a sua nomeação ao cargo de 

Agente de Segurança, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente 

pelo índice do INPC/IBGE a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) – 

ou seja, a partir do pagamento pelo erário dos subsídios correspondentes 

ao cargo em questão - acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto 

percentual) ao mês, devidos desde a prática do ato de improbidade 

(artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do CTN) – a 

nomeação no cargo em comissão; suspensão dos direitos políticos pelo 

período de oito anos; pagamento de multa civil correspondente à metade 

do valor relativo ao acréscimo patrimonial, acrescidos de juros moratórios 

de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos 

incidindo a partir da data da sentença e proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 285803 Nr: 13689-36.2018.811.0055

 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: IRINEU DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 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 que as contestações retro são tempestivas e, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

IMPUGNAR AS CONTESTAÇÕES no prazo legal.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208914 Nr: 1156-16.2016.811.0055

 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: ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILTON GOMES RODRIGUES - 

OAB:14443, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a recolher ao 

FUNAJURIS no importe de R$ 511,29 (quinhentos e onze reais e vinte e 

nove centavos). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 139,29 (cento e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 
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geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10279 Nr: 646-62.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ANTONIO GRIBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

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

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a recolher ao 

FUNAJURIS no importe de R$ 310,48 (trezentos e dez reais e quarenta e 

oito centavos). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

310,48 (trezentos e dez reais e quarenta e oito centavos), para 

recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

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

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 29,62 

(vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), devendo este último valor 

ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do 

Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152260 Nr: 885-12.2013.811.0055

 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: JOCELI GRACIELE MARTINS, PLINIO PERIOLO PADILHA 

JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, MONICA CRISTINA VASCONCELLOS - 

OAB:OAB/MT 13.237

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

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a recolher ao 

FUNAJURIS no importe de R$ 643,20 (seiscentos e quarenta e três reais e 

vinte centavos). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 271,20 (duzentos e setenta e um reais e vinte centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204388 Nr: 18263-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOULART PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:MT 15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-A/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A

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

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a recolher ao 

FUNAJURIS no importe de R$ 504,08 (quinhentos e quatro reais e oito 

centavos). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 

(trezentos e setenta e dois reais), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258116 Nr: 23318-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARI LOPES DE CARVALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a recolher ao 

FUNAJURIS no importe de R$ 870,60 (oitocentos e setenta reais e 

sessenta centavos). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

414,60 (quatrocentos e quatorze reais e sessenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e 

seis reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 268980 Nr: 23-65.2018.811.0055

 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): J. A. DOS REIS & CIA LTDA – ME, JONILTON 

ALVES DOS REIS, ELISANGELA MARIA BOONE BOURSCHEID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 CERTIFICO que nesta data junto aos autos CERTIDÃO de Citação, AUTO 

de PENHORA e AUTO de AVALIAÇÃO, relativos ao cumprimento do 

mandado de fls. 53.

 Certifico ainda que, as referidas peças foram devolvidas a esta 

Secretaria, juntamente com o Mandado de fls. 53, contudo, por um 

equívoco, não foram juntadas aos autos e encontravam-se anexadas à 

cópia do mandado de Citação, na contracapa deste processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 19629 Nr: 2722-88.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ANTONIO FERREIRA - 

OAB:8060B MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de 

Arenó-polis/MT, tendo em vista que a finalidade foi negativa conforme fls. 

316.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281381 Nr: 10133-26.2018.811.0055

 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: PRONTO CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, M. SABATINI FILHO 

& CIA LTDA, TELEFONICA DATA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - OAB:310300/SP, 

HERINQUE DE DAVID - OAB:84740/RS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação apresentadas pelas partes requeridas M. SABATINI FILHO & 

CIA LTDA; TELEFONICA BRASIL S/A E TELEFONICA DATA S/A, juntada 

aos autos, BEM COMO MANIFESTAR ACERCA DA RECONVENÇÃO 

APRESENTADAS PELAS REQUERIDAS TELEFONICA BRASIL S/A E 

TELEFONICA DATA S/A, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277552 Nr: 7039-70.2018.811.0055

 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: MARCIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Mauricio Montagner - OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VANDER 

SAND - OAB:OAB/MT 21.262, JONAS HENRIQUE SCHOLL - 

OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 50912 Nr: 1178-26.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA 

SCHMECHEL BETTIO, JOÃO AMPELIO BETTIO, SIRLEI TEREZINHA 

SCHROPFER BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A, Rafael Lopes de Oliveira Casati - OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178264 Nr: 20391-37.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSE DUQUE FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282
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 Intimação da parte executado para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242305 Nr: 10705-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A - PONTO 

FRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284454 Nr: 12636-20.2018.811.0055

 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: JOSE MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Antunes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, MARCO ANTONIO DE SOUZA - OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123619 Nr: 2658-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Intimação da parte executada para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123618 Nr: 2657-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO BARBOSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 269819 Nr: 854-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI ICKERT GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274831 Nr: 4852-89.2018.811.0055

 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: VANDERLEI SERGIO MAIESKI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICRO CERVEJARIA SERRANA LTDA - ME, 

RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER LTDA-ME, V. M. ANSCHAU - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUREN JULIE - OAB:23380

 Intimação da parte requerida para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229340 Nr: 17929-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO LOBO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273153 Nr: 3541-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ENZO VINHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI, PAULO 

CESAR FAVARO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA - 

OAB:3839/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Intimação da parte executada para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264570 Nr: 28120-12.2017.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER INGMAR ENDLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 250738 Nr: 17333-21.2017.811.0055

 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: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS 

SANTOS MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263864 Nr: 27568-47.2017.811.0055

 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): VICTOR GUEDIN GINDRI, VANESSA OLIVEIRA 

GINDRI, ÉDIO VARGAS GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228407 Nr: 17066-83.2016.811.0055

 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): LEONARDO SCHMITT, MARINES FATIMA 

LEDUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272499 Nr: 3042-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIZZI, DINORVAN RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118301 Nr: 8273-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORIVALDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL 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: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:32909/SP, MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS - 

OAB:198088/SP

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2805 Nr: 935-63.1998.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIZ LANZIANI-ME, MARIO FERNANDO 

BALESTIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7568 Nr: 70-06.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAJARÁ REVENDEDORA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES, ESPOLIO DE 

MARIA PERPÉTUA DA SILVA SANCHES, MARIA OLGA DA SILVA 

SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258118 Nr: 23322-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLAN RANIERI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 
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termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246986 Nr: 14386-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR OTAVIO DA SILVA, ROSELI TEIXEIRA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDONI VEÍCULOS LTDA, WILIAN 

CAMPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ntimação da parte requerida para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207732 Nr: 163-70.2016.811.0055

 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): ANEZIO DA SILVA E CIA LTDA , ANEZIO DA 

SILVA, ROSIMEIRE APARECIDA DOS REIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ntimação da parte requerida para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 6643 Nr: 2055-44.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - 

OAB:4231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B/MT, THIAGO GREGÓRIO MARTINEZ - 

OAB:21.902-MT

 ntimação da parte executada para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160225 Nr: 9890-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMI MINUZZO SOBOTTKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO RAMOS NOGUEIRA, JESULINA 

RAMOS NOGUEIRA, CLACI MARTINS MAIA, ANGELA ISABEL OSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, Rayane de 

Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência preliminar dia 28 de agosto de 2018, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 160225

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, a parte autora 

acompanhada de sua advogada e os confinantes e teste,imjas. Presente a 

representante da Defensoria Pública nomeada para a defesa dos 

requeridos citados por edital.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência restou frustrada a tentativa de 

conciliação ante a ausência dos requeridos. Após colheu-se depoimento 

da parte autora, confinantes e testemunhas presentes nos termos 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

Encerrada a instrução a representante da Defensoria Publica consignou a 

necessidade de conversão do feito em diligência para juntada do memorial 

descritivo.

Após foi prolatada a seguinte decisão::

“Vistos.

 Assiste razão aos representantes da Defensoria Publica quanto a 

necessidade de apresentação de memorial descritivo, assim consigno o 

prazo de 30 dias para a parte autora apresentar o respectivo memorial 

descritivo da área objeto do presente feito, oportunizando inclusive a 

apresentação conjunta de memoriais finais pela parte autora.

Após, vista a Defensoria Publica e então conclusos para prolação de 

sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS. Intimem-se. Cumpra-se. NADA MAIS, 

encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam, sob o 

ditado do MM. Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Representante da Defensoria Pública

Autora:

Advogada do Autor:

Confinante:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160224 Nr: 9888-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCI CARDOSO BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DALVINO AMORIM, NOEMIA NOGUEIRA 

DE OLIVEIRA, NINFA GUERRA MUNIZ, ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA 

GUERRA, SALVADOR GUERRA FILHO, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA 

GUERRA, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, 

MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência preliminar dia 28 de agosto de 2018, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 160224

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, a parte autora 

acompanhada de seus advogados e os confinantes. Presente o 

representante do Ministério Público. Presente a representante da 

Defensoria Pública ora nomeada para a defesa dos terceiros interessados 

citados por edital.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência restou frustrada a tentativa de 

conciliação ante a ausência dos requeridos. Consigne-se ainda a 

ausência de intimação do patrono da autora da designação, tendo a 

mesma. Após colheu-se depoimento das partes e testemunhas presentes 

nos termos Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

Encerrada a instrução o representante da Defensoria Publica e Ministério 

Publico consignaram a necessidade de conversão do feito em diligência 

para juntada do memorial descritivo.

Após foi prolatada a seguinte decisão::

“Vistos.

 Assiste razão aos representantes da Defensoria Publica e Ministério 

Público, assim, consigno o prazo de 30 dias para a parte autora 

apresentar o respectivo memorial descritivo da área objeto do presente 

feito, oportunizando inclusive a apresentação conjunta de memoriais finais 
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pela parte autora.

Após, vista a Defensoria Publica e Ministério Publico e então conclusos 

para prolação de sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS. Intimem-se. Cumpra-se. 

NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam, sob o ditado do MM. Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Representante do Ministério Publico

Representante da Defensoria Pública

Autor:

Advogada do Autor:

Confinante:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106930 Nr: 5630-11.2008.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA ANTONIA NATT FERRARINI, TASSIA FRANCIELA 

NATT FERRARINI, JNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACAR COMERCIO E TRASPORTE DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B OAB/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:176019/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO, para devolução dos autos nº 

5630-11.2008.811.0055, Protocolo 106930, 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): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 280034 Nr: 9009-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVAL ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Concedo o prazo sucessivo de três dias para as derradeiras 

argumentações.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 115706 Nr: 5773-63.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO FABIO FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO 

- OAB:13966

 Vistos,

 Trata-se de processo executivo instaurado para o cumprimento da pena 

total de 09 (nove) anos de reclusão, bem como o pagamento de 1.290 

dias-multa por Anselmo Fabio Fogliatto.

Às partes postularam pela extinção da punibilidade do recuperando face o 

integral cumprimento da reprimenda (fls. 218 e 219).

 É o relato. Fundamento. Decido.

 Analisando os autos, verifico que o sentenciado cumpriu integralmente a 

pena privativa de liberdade imposta, razão pela qual, nos termos do art. 

66, II da Lei de Execuções Penais, EXTINGO A PUNIBILIDADE do 

recuperando Anselmo Fabio Fogliatto, com relação à referida sanção.

Quanto à multa, assinalo que com o advento da Lei n.º 9.268/96, a 

competência para sua execução passou a ser da Vara da Fazenda 

Pública, sendo legítimos para sua cobrança, os Procuradores da Fazenda. 

Desta forma, tendo em vista que não houve o pagamento dos dias-multa, 

determino a expedição e encaminhamento de certidão para a Fazenda 

Pública Estadual, acerca da reprimenda pecuniária a qual foi condenado o 

reeducando, a fim de que a mesma tome as providências cabíveis, no 

sentido de inscrevê-la em Dívida Ativa, bem como promover a sua 

execução, se entender pertinente.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive ao Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos na 

sequência.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217105 Nr: 7562-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA MOREIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Autos nº 7562-53.2016.811.0055 – 217105

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a insistência do Ministério Público na oitiva da vitima 

Glaucia Terezinha e da testemunha Samir.

Designo nova data para oitiva dos mesmos, e que sejam citados para 

audiência de instrução e julgamento com endereço em fls. 128, que 

acontecera no dia 03 de Setembro de 2018, às 14h45min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 28 de Maio de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285765 Nr: 13654-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.COLNIZA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:OAB/MT 12.999

 Autos nº: 13654-76.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 285765.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 11 de outubro de 2018, às 14h30min, para oitiva da 

testemunha Eder Carlos de Oliveira, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY KAIQUI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

ADENILSON SEVERINO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/11/2018, 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010729-10.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOVENTINO PARANHOS COITINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Vistos. Defiro o pedido para expedição de certidão para os fins 

pretendidos, que deverá ser disponibilizada ao exequente. OFICIE-SE aos 

cadastros restritivos de crédito para inclusão do nome do executado em 

seus dados, no que tange ao débito executado na presente ação (art. 

782, § 3º, do CPC) Em seguida, INTIME-SE o exequente para requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE RIBEIRO ALVES (REQUERIDO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 15/10/2018, às 13H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

DANIELLY FERREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (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 08/10/2018, 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012421-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO DELCARO - ME (REQUERENTE)

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA (ADVOGADO(A))

VILSON SOARES FERRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

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, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001569-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA LEITE TEIXEIRA VINCIGUERA (REQUERENTE)

SULVIANE RIGO LUSTOZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se o decurso do prazo de impugnação do reclamante 

para, só então, fazer os autos conclusos. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001681-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. BEZERRA DE ABREU - ME (REQUERENTE)

RAIMUNDO BEZERRA DE ABREU (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO DUTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIRO MOHR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Desnecessária a conclusão dos autos. Não há necessidade de 

conclusão para que este Juízo autorize a intimação solicitada no ID 

14913500. A providência pode ser tomada por impulso pela própria 

Secretaria. Assim, cite-se/intime-se o reclamado, designando-se nova 

data para audiência de conciliação. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-22.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK ANDREY DOS SANTOS EUSEBIO (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 21/11/2018, 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: 1000415-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN (ADVOGADO(A))

GILBERTO OLIVEIRA MARCELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
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(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 21/11/2018, às 14H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000092-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DA SILVA DARTORA (REQUERENTE)

TAIRO DOMINGOS DARTORA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais 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, 28 de 

Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BRUNO DE LIMA FEITOSA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais 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, 28 de 

Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ANGELICO DE ARAUJO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001597-09.2018.8.11.0055 Autor (a): Luciana Angelico de 

Araújo Ré (u): Vivo 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. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso acolher a prejudicial 

de mérito suscitada pela empresa ré. Vejamos: De acordo com o 

entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para 

propositura de ação por danos morais decorrentes de suposta inscrição 

indevida é de três anos, contados da ciência da referida inscrição. Nesse 

sentido: [...] 3. A Corte estadual ao aplicar a prescrição trienal no caso de 

ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, decidiu em conformidade com a 

jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula nº 83 do STJ a obstar o 

trânsito da insurgência recursal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no 

AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/08/2017, DJe 06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL. 1. O prazo prescricional da ação de indenização por danos 

morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é 

de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

09/05/2017, DJe 26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a 

inscrição no cadastro de inadimplentes foi disponibilizada em 25 de maio 

de 2015 e a presente ação distribuída apenas em 21 de junho de 2018, se 

mostra imperioso o reconhecimento do transcurso do prazo trienal da 

prescrição previsto no art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é 

inaplicável à espécie a disposição do CDC a respeito da prescrição, uma 

vez que a presente ação não se funda em reparação por danos causados 

por fato do produto ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência 

desta Corte estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do 

CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) Por fim, salienta-se que ao autor foi dada 

oportunidade de manifestar sobre o assunto, uma vez que a matéria foi 

veiculada pela ré em sua contestação, portanto respeitadas as premissas 

definidas no parágrafo único do art. 487 do CPC. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento 487, inciso II, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 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, 28 de agosto de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto 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 
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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-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000984-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000984-86.2018.8.11.0055 Autor (a): Veronica Angela 

Saldanha da Silva Ré (u): Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, a parte exequente requereu a homologação da desistência do 

feito (cf. ID n. 14929133). O pleito é perfeitamente possível, registrando-se 

que à parte autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na 

dicção do art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a 

prolação da sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do 

FONAJE[2], este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde 

que não se trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. 

Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada 

pela parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 28 de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRUZ DE LIMA RAIMUNDO (REQUERENTE)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE ANNE DIAVAN (ADVOGADO(A))

N B DIAVAN E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000372-85.2017.8.11.0055 A ré opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes alegando haver vícios na sentença proferida nos 

embargos de declaração anteriormente opostos. A autora, uma vez 

intimada, apresentou resposta ao referido recurso. Posteriormente, os 

autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento 

dos embargos de declaração, é imprescindível a presença de uma das 

causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente 

poderá ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a 

r. decisão fustigada, embora não tenha sido realizada a audiência de 

instrução e julgamento requerida pela ré, tampouco sido reaberto o prazo 

para sua manifestação, não é possível que este Juízo reanalise o 

julgamento anteriormente exarado, eis que a prestação jurisdicional já 

esgotou. Neste diapasão, consigna-se que a contradição que autoriza a 

oposição de embargos de declaração é a chamada “contradição interna”, 

que é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da 

decisão judicial, e não eventual discrepância entre as provas colhidas nos 

autos e os termos do decisum[1][2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte 

aresto do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 

1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos 

Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, 

entre as proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o 

conjunto probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados 

quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de 

Processo Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) 

(grifo nosso). Também nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: [...] 1. De acordo com a norma prevista no artigo 

1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas 

hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou 

erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer 

dessas deficiências, pois a decisão ora embargada foi devidamente 

fundamentada. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é 

aquela interna ao julgado embargado. O parâmetro da contrariedade não 

pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. 

Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no 

REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Por tudo, ainda que se parta 

hipoteticamente da premissa que o embargante tenha razão em sua 

irresignação, não é mais possível ao próprio juízo de piso anular a 

sentença de mérito anteriormente proferida, tendo em vista já ter esgotado 

a prestação jurisdicional. Apenas a instância superior poderá fazê-lo. Por 

outro lado, os embargos de declaração não são aptos a essa finalidade, 

uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. É 

dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de 

recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração, razão pela qual deve 

permanecer incólume a decisão atacada. 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, 28 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] PROCESSUAL CIVIL – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 

1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Não há falar em omissão, quando a matéria 

foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos 

interesses da parte embargante. A contradição que enseja o cabimento 

dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou 

seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual 

error in judicando. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, 

quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil de 2015. O prequestionamento, em 

Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o 

acórdão é omisso, contraditório ou obscuro. Mostra-se desnecessário o 

exame pontual de toda a matéria prequestionada, se os pedidos recursais 

foram examinados com base na legislação pertinente. (ED 142504/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, 

Publicado no DJE 02/03/2017) [2] [...]I - O entendimento desta Corte 

Superior é firme no sentido de que "a contradição remediável por 

embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a 

exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da 

própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no 

raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se 

presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento 

processual vocacionado para sanar eventual error in judicando." (EDcl no 

HC n. 290.120/SC, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 

29/8/2014). [...] (RHC 78.544/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/03/2017)
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001435-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI (ADVOGADO(A))

NUCLEO-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

ANDERSON MELLO ROBERTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Chamo o feito à ordem, para extinguir o processo sem resolução 

do mérito. Dispensado o relatório, diante do permissivo do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. A inicial sequer poderia ter sido recebida, visto que o Juizado 

Especial Cível não é competente para o conhecimento e processamento de 

execuções de títulos extrajudiciais com obrigação de entrega de coisa e 

de obrigação de fazer ou não fazer, tendo em vista a especializado do rito 

executivo que a elas se aplica, que é incompatível com o procedimento 

previsto no art. 53 da Lei nº 9.099/1995. Nesse sentido, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que não podem 

ser processadas no Juizado Especial ações que tenham rito específico, 

não compatível com o estabelecido na Lei nº 9.099/1995. Essa conclusão 

fica bastante clara pela simples leitura do art. 53 da Lei nº 9.099/1995. 

Referido dispositivo legal autoriza, perante o Juizado Especial Cível, a 

execução de título executivo extrajudicial no valor de até 40 salários 

mínimos, estabelecendo em seus parágrafos o rito procedimental 

(penhora, designação de audiência de conciliação, embargos e fase de 

expropriação). O dispositivo, portanto, embora não explicitamente, deixa 

claro (diante do rito estabelecido em lei) que o título a que se refere a lei é 

apenas aquele que contempla obrigação de pagamento. Nesse passo, 

impossível o processamento de execuções que contemplem obrigações 

de entrega, de fazer ou não fazer, porquanto os ritos para referidas 

ações executivas são absolutamente distintos e incompatíveis com aquele 

que está previsto no dispositivo legal acima mencionado. Convém registrar 

que a doutrina vem adotando esse mesmo entendimento, a exemplo do 

que ensina o jurista Felippe Borring Rocha (Manual dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais: teoria e prática – 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2016. p. 

260/261): “Apesar da Lei nº 9.099/1995 não colocar isso de forma clara, 

entendemos que interesse de agir para o procedimento executivo dos 

Juizados Especiais abrange somente o cumprimento das obrigações de 

pagar, reconhecidas nos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 

40 salários mínimos. De fato, analisando os dispositivos pertinentes (arts. 

3º, § 1º, II e 53, caput), verifica-se que as regras previstas são todas 

focadas nas obrigações pecuniárias e que o único critério utilizado pelo 

legislador para definir o procedimento foi o valor do título executivo 

extrajudicial. Por isso, não é possível levar aos Juizados Especiais a 

execução das obrigações comportamentais (fazer, não fazer ou dar), 

quando firmadas em títulos extrajudiciais.” Válido ressaltar ainda que não 

se pode cogitar do processamento de pedidos dessa estirpe nos Juizados 

Especiais com fundamento no que dispõe o art. 52, V, da Lei nº 

9.099/1995. Referido dispositivo legal é específico para obrigações 

decorrentes de sentenças proferidas pelo próprio Juizado Especial, o que 

está expresso no seu caput. As regras de competência para as ações 

estabelecidas na Lei nº 9.099/1995 são absolutas, por versarem sobre 

competência material. Não há, portanto, como dar prosseguimento ao feito 

no âmbito deste Juizado Especial por flagrante incompetência desta justiça 

especializada, conforme acima exposto. O caso, portanto, comporta 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, da 

Lei nº 9.099/95. Deverá o reclamante promover o pedido na Justiça 

Comum estadual. Por tais razões, declaro a incompetência deste Juizado 

Especial para o processamento do pedido e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, determinando seu consequente arquivamento. 

Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000053-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a 

inclusão de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via 

RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. 

Considerando que a diligência pelo RENAJUD também foi infrutífera, passo 

à análise do requerimento para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. 

Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição 

de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e 

justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar 

a requisição. No caso dos autos, verifico que o credor justificou 

adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros 

meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de 

localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, 

tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando 

regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por 

meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo 

a Secretaria se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da 

CNGC. Considerando que essa diligência também foi inexitosa, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) 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, 

23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001796-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

ERNILTON DA SILVA NUNES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1001796-31.2018.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: ERNILTON DA 

SILVA NUNES JUNIOR Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO 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 ERNILTON DA SILVA NUNES JUNIOR em desfavor de 

ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando que referidos entes públicos 

forneçam ao autor o PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPÉDICO DE 

RETIRADA DE FRAGMENTOS ÓSSEOS E PINOS NÃO FIXADOS COM 

UTILIZAÇÃO DE CIMENTO CIRÚRGICO COM ANTIBIÓTICOS, por ser vítima 

de disparo de arma de fogo de grosso calibre que lhe atingiu o membro 

superior direito, causando-lhe inicialmente fratura exposta com perda 

óssea em antebraço direito e necessitar do procedimento com urgência. O 

promovido apresentou defesa pela improcedência da demanda. 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. Deixo de acolher a preliminar de AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL, afinal, com a negativa ou mesmo a demora na 

regulação do tratamento necessário e requerido pelo autor, demonstra o 

seu interesse processual. 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 
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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. Ainda, 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 o Estado 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, o reclamado não trouxe aos autos prova de 

ausência dessa disponibilidade financeira para deixar de atender ao 

pedido inicial, e, mesmo que tivesse 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. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, com o 

deferimento da realização do procedimento que necessita a parte 

reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. Ainda, consta nos autos que o procedimento vindicado foi 

realizado na rede privada face o descumprimento da liminar por parte do 

ente público, após apresentação de orçamentos, mediante a liberação dos 

valores bloqueados via Alvará (ID 14811365) e que a parte promovente 

ainda não prestou contas dos valores liberados. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO em 

favor de ERNILTON DA SILVA NUNES JUNIOR para o fim de condenar 

definitivamente o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer à parte 

reclamante o PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPÉDICO DE RETIRADA DE 

FRAGMENTOS ÓSSEOS E PINOS NÃO FIXADOS COM UTILIZAÇÃO DE 

CIMENTO CIRÚRGICO COM ANTIBIÓTICOS, conforme prescrição médica, 

pelo valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. Deixo 

expressamente ressaltado que, em caso de eventual cumprimento de 

sentença, esta deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 

(sessenta) salários mínimos, que é o limite do valor das causas que 

tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública. Opino ainda, por 

intimar a parte reclamante para que no prazo de 10 dias faça a prestação 

de contas de todos os valores levantados, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado e, em caso de descumprimento da presente 

determinação, comunique-se imediatamente o Ministério Público, para que 

sejam tomadas as providências cabíveis. 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 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, 22 de agosto 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 

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, 22 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000985-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI (ADVOGADO(A))

PEDRO DIAS FILHO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1000985-71.2018.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: PEDRO DIAS 

FILHO Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO 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 

PEDRO DIAS FILHO em desfavor de ESTADO DO MATO GROSSO, 

pleiteando que referido ente público forneça ao autor PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO PARA FIXAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA EM COLUNA 

VERTEBRAL, tendo em vista que o requerente foi vitima de acidente 

moto-ciclístico em via estadual dentro dos limites municipais de Tangará da 

Serra/MT, com urgência em razão de RISCO EXTREMO DE PARAPLEGIA. O 

promovido apresentou defesa pela improcedência da demanda. 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. Cumpre a priori ressaltar que é 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 

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 o Esatdo 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, o reclamado não trouxe aos autos prova de 

ausência dessa disponibilidade financeira para deixar de atender ao 
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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. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, com o 

deferimento da realização do procedimento que necessita a parte 

reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. No que concerne ao pedido de que seja condenado o 

reclamado a disponibilizar todo o tratamento de saúde necessário ao 

restabelecimento do promovente opino pela improcedência, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil, por ausência da exigida especificação legal, assim 

como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação 

de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da 

Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Ainda, consta nos 

autos que o procedimento vindicado foi realizado na rede privada face o 

descumprimento da liminar por parte do ente público, após apresentação 

de orçamentos, mediante a liberação dos valores bloqueados via Alvará e 

que a parte promovente prestou contas dos valores liberados. QUANTO 

AO PEDIDO DE ID 14392886 ENTENDO PELA IMPROCEDÊNCIA, POIS 

INTIMADO O RECLAMANTE A JUNTAR AOS AUTOS NOTAS FISCAIS 

REFERENTES AOS VALORES GASTOS A MAIS NO PROCEDIMENTO 

PLEITEADO (cf. ID 14441796), ESTE SE MANTEVE INERTE, NÃO HAVENDO 

PLAUSIBILIDADE NO DEFERIMENTO DO BLOQUEIO PRETENDIDO. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO em favor de PEDRO DIAS FILHO para o fim de 

condenar definitivamente o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer à 

parte reclamante o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA FIXAÇÃO E 

ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA EM COLUNA VERTEBRAL, conforme 

prescrição médica, pelo valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Deixo expressamente ressaltado que, em caso de eventual cumprimento 

de sentença, esta deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 

(sessenta) salários mínimos, 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 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, 23 

de agosto 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 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, 23 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011705-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DENISE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALEXANDRE FRAGA COSTA (ADVOGADO(A))

AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Exequente, para requerer o entender de direito no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALVES LOPES (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011550-77.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI (REQUERENTE)

Francisco Dias de Alencar Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011023-62.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA (REQUERENTE)

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBS - CONSORCIO BRASILEIRO DE SUBESTACOES - JUBA - SORRISO 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte Exequente para, requerer o entender de direito no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI (ADVOGADO(A))

MITIELI REGINA ARAUJO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

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 
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apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 29 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LAURINDA IOSTE DE PAULA (REQUERENTE)

EMANUELLY PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

AMIR SAUL AMIDEN (ADVOGADO(A))

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, 29 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a 

também para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra - MT, 29 de 

Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002066-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MORAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 29 de Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002060-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO GABRIEL DA ROCHA (REQUERENTE)

VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SILVA MACIEL (REQUERIDO)

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, 29 de Agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002071-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI (EXEQUENTE)

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

LIDIANE FORCELINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIAS XAVIER DO NASCIMENTO (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, 29 de Agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LUIZA PEREIRA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

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 

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, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBAO VITOR DA SILVA NETO (REQUERENTE)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de cumprimento de sentença, 

necessário que seja apresentado demonstrativo discriminado do valor 

executado (art. 524, do CPC), advertindo desde já que 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). Assim, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 10 dias, cumprir com as providências cabíveis, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO FELIX BARBOSA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal na forma requerida. 

Sendo informado endereço diverso do constante nos autos, 

CITE-SE/INTIME-SE designando-se nova data para audiência de 

conciliação. Caso não haja informação quanto ao endereço ou sendo o 

mesmo já existente nos autos, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001478-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação de que a reclamada se encontra 

residindo no endereço informado nos autos, defiro o pedido para que o ato 

de citação/intimação seja realizado por Oficial de Justiça. Designe-se nova 

data para audiência de conciliação. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CRESLAINE MACIEL PEGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JOSE DE ANDRADE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação de que a reclamada se encontra 

residindo no endereço informado nos autos, defiro o pedido para que o ato 

de citação/intimação seja realizado por Oficial de Justiça. Designe-se nova 

data para audiência de conciliação. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GONCALVES MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação de que a reclamada se encontra 

residindo no endereço informado nos autos, defiro o pedido para que o ato 

de citação/intimação seja realizado por Oficial de Justiça. Designe-se nova 
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data para audiência de conciliação. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JENUARIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido de inscrição do nome do executado nos 

cadastros restritivos, uma vez que sequer houve a sua citação da 

presente ação. Sobre o tema. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA 

EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E 

DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO 

CONCRETO (...) (Agravo de Instrumento Nº 70071746341, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado 

em 23/11/2016). Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, informar 

o endereço atualizado do executado ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001757-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA LAIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14946175. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema INFOJUD. Considerando foi 

localizado endereço diverso dos informados nos autos (extrato anexo), 

cite-se nos termos da decisão do ID 14266232. Caso a diligência seja 

infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Sem prejuízo, deverá o exequente, no prazo de 10 dias, retificar o cálculo 

do ID 14234924, no qual deverá fazer incidir juros simples, em respeito ao 

disposto no art. 4º do Decreto Lei 22.626/33, que veda a incidência de 

juros sobre juros, salvo exceções expressamente determinadas em lei. 

Deverá também excluir o valor referente aos honorários de sucumbência. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de agosto 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002059-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE MARCIA CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional do Seguro Social (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A presente carta precatória tem como parte no polo passivo o 

INSTITUTO NACIONAL DO DO SEGURO SOCIAL, motivo pelo qual este 

Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para o seu 

cumprimento. Essa conclusão vem bem evidente da análise do art. 2º da 

Lei nº 12.153/2009, que dispõe que a competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública contempla o processo, conciliação e julgamento de 

causas de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

até o valor de 60 salários mínimos. Por outro lado, o art. 5º da mesma Lei, 

em seu inciso II, estabelece a legitimidade passiva no âmbito dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, disciplinando que podem ser réus os 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, bem como autarquias, 

fundações e empresas públicas a ELES vinculadas. Verifica-se, de uma 

análise singela do texto que em nenhum momento o legislador referiu-se 

às causas de interesse da União; tampouco previu como legitimados 

passivos a União, suas autarquias, fundações e empresas públicas. A lei 

contempla como legitimados passivos, repita-se, apenas os Estados, 

Distrito Federal, Territórios e Municípios, bem como autarquias, fundações 

e empresas públicas a ELES vinculadas. Assim, não há lugar para concluir 

pela competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

julgamento de ações propostas em face da União e das autarquias, 

fundações e empresas públicas a ela vinculadas. Consequentemente, não 

detém competência também para a prática de atos objeto de carta 

precatória. Considerando todos esses aspectos, figurando autarquia 

federal no polo passivo da lide objeto do processo na origem, e tendo em 

vista seu caráter itinerante, proceda-se a redistribuição da presente carta 

precatória à 4ª Vara Cível desta Comarca, para seu devido cumprimento. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante comunicando-se a redistribuição, com cópia 

da presente decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra-MT, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BERALDO (ADVOGADO(A))

VANUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando as informações do pedido do ID 14887947, 

aguarde-se em cartório até o prazo final para cumprimento da obrigação 

(dezembro de 2018) ou manifestação da parte exequente, fazendo os 

autos conclusos em qualquer dessas hipóteses. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 259177 Nr: 24164-85.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELA CAROLINE BICCIGO, DANIELI 

PATRICIA BICCIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Intimo as autoras do fato, por meio de sua advogada Zilma Aparecida 

Gonçalves, acerca da audiência de conciliação, designada para o dia 19 

de setembro de 2018, às 08h15min.

Citação

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002081-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENCIA CANDIDO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exequente (CPC de 2015, art. 520, I). 

Intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, satisfazer a 

obrigação constante do título (CPC de 2015, art. 815 e ss.), sob pena de 

bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela 

específica objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95). 
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Providencie-se o apensamento destes autos ao Processo n 

1001560-79.2018.8.11.0055. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000863-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

MARILZA SILVA DOS SANTOS - VESTUARIO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AKAUANE PARECI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, 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 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 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, 29 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002069-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (ADVOGADO(A))

EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

LEIDIONE SOARES DIAS (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 

autor, 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. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Sob um juízo de cognição sumária, não verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência 

pretendida. O deferimento da pretensão explicitada na petição inicial tem 

como pressuposto necessário a demonstração de que efetivamente 

ocorreu a transferência do bem a terceiro, no caso o reclamado. Por seu 

turno, diante da natureza do bem que a reclamante afirma ter vendido ao 

reclamado, verifica-se que, nos termos da lei civil, sua transferência se 

completa com a simples tradição, ou seja, com a transferência da posse e 

da propriedade do bem ao adquirente mediante sua simples entrega. No 

entanto, não há prova segura de que tenha efetivamente ocorrido a venda 

e a transferência da posse/propriedade do veículo descrito na inicial. A 

reclamante junta aos autos apenas o ATPV que não é capaz, por si só, de 

demonstrar que efetivamente ocorreu a alienação e transferência de 

titularidade do bem. Embora seja um início de prova, o referido documento, 

isoladamente, demonstra que os reclamados efetivamente receberam o 

veículo ou estão na sua posse. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela de urgência antecipada, pela insuficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela ausência de 

demonstração do fumus boni iuris. Com estas razões, ausentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência 

pretendida. 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 

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, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001559-31.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXANDER ALBERTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

paulo cesar de barros (REQUERIDO)

MAIRA MOURA SOARES (ADVOGADO(A))

DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LORRAYNE GLECYA ALVES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 1001559-31.2017.811.0055 – 

PJe RECLAMAÇÃO Data e Horário: 29 de agosto de 2018, 15h30(MT) 

PRESENTES Juiz de Direito: Dr. ANGELO JUDAI JUNIOR Reclamante: 

EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO Advogado: Dr. ELIAS HORÁCIO DA 

SILVA OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

reclamantes e dos reclamados, acompanhados de seus respectivos 

advogados. Infrutífera a tentativa de conciliação. Na sequência as partes 

nada requereram. Em razão da ausência dos reclamados, o i. patrono do 

reclamante requereu a declaração de sua revelia e a procedência dos 

pedidos iniciais. DELIBERAÇÕES Em seguida, o MM. Juiz proferiu a 

seguinte decisão: Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

reclamada foi devidamente intimada para a presente audiência, através de 

sua i. patrona, conforme se verifica pela informação constante do 

movimento 16930406 e DJe anexo, na forma do art. 5º, § 3º, da Lei nº 

11.419/2006. Não obstante, a reclamada não compareceu ao ato, 

tampouco seu i. patrono, comportando o caso aplicação do disposto no 

art. 20 da Lei 9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 
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reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo de 

contrário resultar a convicção do Juiz.” Ressalte-se que, diante dos 

princípios próprios ao microssistema dos Juizados Especiais, a intimação 

das partes para as audiências pode ocorrer por qualquer forma, inclusive 

através do patrono constituído nos autos. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM EXAME DO 

MÉRITO. ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR. PARTE ASSISTIDA 

PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSOR INTIMADO PESSOALMENTE 

PARA O ATO. PRETENDIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

DESCABIMENTO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À luz do disposto 

no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, deve ser extinto o processo, sem 

julgamento do mérito, quando a parte autora deixar de comparecer a 

qualquer das audiências designadas. 2. Achando-se o autor patrocinado 

pela Defensoria Pública, e, tendo o órgão de assistência sido intimado 

pessoalmente da audiência designada, na forma determinada pelo art. 5º, 

§ 5º, da Lei nº 1.060/50, não há de falar em nulidade, pela inexistência de 

mandado especificamente dirigido ao seu constituinte, providência que 

carece de fundo legal, porquanto a intimação regular do defensor ou 

advogado dispensa nova comunicação, pelo cartório, à parte por ele 

assistida. 3. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da 

causa, ex vi do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa, todavia, a exigibilidade 

de tais verbas, uma vez que beneficiário da gratuidade de justiça (fl. 91). 

(Acórdão n. 835151, 20140110797636ACJ, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito federal, Data de Julgamento: 25/11/2014, Publicado no DJE: 

28/11/2014. Pág.: 308) Considerando a confissão ficta decorrente do 

reconhecimento da revelia, ora declarada, estão preenchidos todos os 

requisitos da responsabilidade civil. Com efeito, houve o reconhecimento 

tácito da conduta ativa culposa narrada na inicial, os danos materiais e 

morais alardeados efetivamente experimentados pela parte reclamante e o 

nexo causal entre a ação e os danos. Para o ressarcimento do dano 

material, deve ser considerado, na esteira do entendimento jurisprudencial 

pacífico, o orçamento com o menor valor dentre os três apresentados pelo 

reclamante, e não a média entre eles. Quanto ao montante da reparação 

pelo dano extrapatrimonial, reputo como justo e equânime que o valor de 

R$ 8.000,00 é suficiente e necessário aos fins a que a indenização se 

destina. Ante o exposto, com supedâneo no art. 269, I do CPC c/c art. 20 

da Lei 9.099/95, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e condeno a 

parte reclamada: a) na obrigação de pagamento à parte reclamante a 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, que 

deverá ser devidamente atualizada pelo INPC a partir desta data (Súmula 

362 do STJ), e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação; b) na obrigação de pagamento à parte reclamante a 

importância de R$ 18.785,26 (dezoito mil, setecentos e oitenta e cinco 

reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais, que deverá ser 

devidamente atualizada pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação, 

e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data do 

sinistro (20.10.2017 – Súmula 54 do STJ). Como consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito. Publique-se, registre-se e 

intime-se somente a parte reclamante (Enunciado n. 4 das Turmas 

Recursais Cíveis dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se, com as 

baixas e anotações devidas. P. R. Cumpra-se. Saem os presentes 

intimados. Nada mais. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito ELIAS 

HORÁCIO DA SILVA Advogado EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO 

Reclamante

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 51/2018-DF – 29 de Agosto de 2018.

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando que o servidor, BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX, 

matrícula n. 8543, Gestor Judiciário da 2ª Vara Cível desta Comarca, 

estará afastada de suas funções no período de 27/08/2018 à 15/09/2018, 

para usufruto de Compensatórias.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Fatima Luiz da Silva Guarienti, mat. 12488 , 

Auxiliar Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, durante o período de 

afastamento da Titular nos dias 27/08/2018 à 15/09/2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recurso 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cássio Luís Furim

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000855-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO (ADVOGADO(A))

AGRILUCAS TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MARTIM MAZETTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000855-14.2018.8.11.0045. AUTOR: 

AGRILUCAS TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA - ME RÉU: ORLANDO 

MARTIM MAZETTO Vistos etc. 1. Defiro a gratuidade processual eis que 

devidamente comprovada a atual situação financeira da empresa. 2. 

Recebo a inicial com os documentos que a instruem. 3. Postergo a análise 

da tutela de urgência pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a 

necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a 

concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela 

e segurança por parte do Juízo para sua concessão. 4. Entretanto, 

enquanto se aguarda um melhor esclarecimento dos fatos, tenho como 

mais prudente, atento ao poder de evidência (art. 311 CPC), determinar a 

averbação da presente ação as margens das matrículas nº 7.227 e 7228 

do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT. 5. Designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 22/10/2018, às 09h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. 6. Intime-se a parte requerida com 

relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos 

termos da petição inicial. 7. O prazo para resposta será de 15 dias úteis 

(art. 219) e se iniciará: a) Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; 8. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

9. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). 10. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). 11. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). 12. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). 13. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). 14. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1004624-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (ADVOGADO(A))

MARIO ROQUE LUPATINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIZINHO CEREAIS - INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Intimação Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para 

providenciar o recolhimento da diligência do oficial de justiça para 

cumprimento do ato, anexando a guia e o comprovante de pagamento nos 

autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003530-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TAVARES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003530-47.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA TAVARES LIMA REQUERIDO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT Vistos. 1. 

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

DETERMINO, com a urgência em razão de pedido liminar, que 

encaminhe-se cópia do presente feito ao referido núcleo (NAT - Núcleo de 

Apoio Técnico), através do malote digital, solicitando-lhes a emissão de 

Parecer Técnico sobre as questões clínicas relativas ao caso em testilha, 

no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 2. Aportado aos autos o 

parecer ténico, venham-me, incontinenti, conclusos. 3. Cumpra-se, com 

URGÊNCIA. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23842 Nr: 1676-21.2007.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE MACHADO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTÔNIO PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA RODRIGUES 

MIRANDA - OAB:25062/MT

 Intima-se a parte Requerida acerca do desarquivamento do feito para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 133538 Nr: 7608-72.2016.811.0045

 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: ANTONIO BERNARDI BOIARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 133538.

Vistos etc.

I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

14:30 horas.

 II. Intimem-se pessoalmente as partes, com as advertências de estilo 

(CPC, art. 385, § 1º), consoante endereços indicados nos autos.

III. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes, querendo, 

apresentem rol de testemunhas.

IV. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC).

V. A inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC).

VI. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23084 Nr: 946-10.2007.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORTADORA E 

IMPORTADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929/MT

 CÓDIGO: 23084.

Vistos.

I. Intime-se o perito quanto ao despacho proferido à fl. 3568, via A.R, 

devendo o mesmo, caso entenda necessário, apresentar atualização 

quanto aos honorários apresentados nos autos.

II. Após, abra-se vistas às partes para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

III. Em seguida, retorne-me conclusos para deliberações.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25032 Nr: 2883-55.2007.811.0045

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

 PARTE AUTORA: JULIANA LOPES DE LIMA RODRIGUES-MENOR, 

FRANCISCA MARIANA DE LIMA RODRIGUES-MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, IVONE MARCELINA GARCIA DE AQUINO - 

OAB:9.960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929/MT

 CÓDIGO: 25032.

Vistos.

I. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos a planilha mencionada à fl. 1197 e atualize as informações 

quanto aos pagamentos.

II. Após, abra-se vistas ao Requerido.

III. Em seguida, retorne-me conclusos para deliberações.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83351 Nr: 2832-68.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES VALCANAIA, MARCELO 

VALCANAIA, SERGIO PAULO VALCANAIA, SUZANA DA SILVA 
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VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13.462, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:MT/13.462

 Intimam-se as Partes Requeridas para que de andamento aos autos em 

virtude do pedido do desarquivamento em fls. 171, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117523 Nr: 8145-05.2015.811.0045

 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: LILIAN MARIA CALGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIGO 117523.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de fls. 177.

II. Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados à fl. 175, 

transferindo-os para as contas informadas na fl. 177.

III. Após, nada mais sendo requerido, transitado em julgado, arquive-se os 

autos com as anotações e baixas de estilo.

 Lucas do Rio Verde-MT, 24 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105398 Nr: 1476-33.2015.811.0045

 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: LUCIO LARA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE LUCHINA 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 1476-33.2015.811.0045, 

Protocolo 105398, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105400 Nr: 1478-03.2015.811.0045

 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: ALEANDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE LUCHINA 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 1478-03.2015.811.0045, 

Protocolo 105400, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36713 Nr: 1749-85.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA, HUGO 

LEONARDO GARCIA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICICIOS ARINOS, DIEMES BORTOLOTTI, 

LARISSA POLIPPO BORTOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Dressler Buss - 

OAB:MT/5.431-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLA APARECIDA 

GOBBI, para devolução dos autos nº 1749-85.2010.811.0045, Protocolo 

36713, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26846 Nr: 886-03.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE FÁTIMA GRACIOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILDIANA 

ROMANCINI, para devolução dos autos nº 886-03.2008.811.0045, 

Protocolo 26846, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112244 Nr: 5060-11.2015.811.0045

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA MARIA KAMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA MICHELON - 

OAB:14.437/MT

 “Vistos.

1. Diante do atestado médico apresentado pela requerida à fl. 167, 

redesigno a presente audiência para o dia 13/11/2018 às 14:00 horas, 

para oitiva das testemunhas da parte autora Carlos Alberto Pereira da 

Silva, as quais deverão ser novamente intimadas, bem como das 

testemunhas arroladas pela requerida Edivania dos Santos Silva, Eloísa 

Maria Agostini Andretta e Odaíse Floriano da Silva, as quais deverão ser 

intimadas pela própria requerida.

2. Expeça-se carta precatória para a Comarca de Itanhangá-MT para oitiva 

da testemunha Camilo Pereira da Silva.

3. Intime-se a requerida para, no prazo de 10 (dez) dias informar seu 

endereço atualizado.

4. Após, expeça-se carta precatória tendo como objeto a realização de 

interrogatório com a mesma.

5. Se decorrido o prazo sem a informação do endereço, estará preclusa a 

realização do interrogatório.

6. Intimem-se.

7. Saem os presentes intimados.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003449-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003449-98.2018.811.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá proceder audiência de conciliação/mediação para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 13h30min. Intime-se a requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência 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]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de 

agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001547-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

ALCENIRA FRANDOLOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001547-81.2016.8.11.0045. Requerente: Alcenira Frandoloso. Requerido: 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: Cristiano dos 

Santos Fialho. Data: 4 de julho de 2018. Alcenira Frandoloso, devidamente 

qualificada, ajuizou Ação Previdenciária contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que 

desempenha atividade na área urbana e que se encontra cadastrada junto 

à autarquia requerida na condição de contribuinte. Alegou que é portadora 

de grave doença, que lhe impossibilita de exercer atividades laborais. 

Asseverou que se submeteu a avaliação médica, oportunidade em que 

ficou constada a impossibilidade de desempenhar atividades laborais. 

Postulou, ao final, pela procedência dos requerimentos para o fim de 

ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, alternativamente, a aposentadoria 

por invalidez. Foi relegado o exame do pedido liminar e efetivada a citação 

da requerida. A autarquia requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício 

previdenciário invocado, a autora deveria comprovar a qualidade de 

segurada e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer atividades 

laborais. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

oportunidade em que a parte requerente, reprisando os argumentos 

tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Determinada a realização de perícia médica, 

veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram intimadas as partes. Na 

sequência, foi deferida a tutela de urgência e encerrada a instrução. 

Apenas a autora veiculou alegações finais. Vieram os autos conclusos 

para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 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 (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em que 

houve o recolhimento das contribuições previdenciárias e a autora já vinha 

auferindo o auxílio-doença, conforme se observa do extrato previdenciário 

do Cadastro Nacional de Informações Sociais (evento nº 3013471), além 

do que o benefício foi indeferido, unicamente, porque houve parecer 

contrário da perícia médica do INSS (evento nº 1572778 – pág. 2). 

Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a integralização do 

período de carência necessário, segundo dispõe o comando normativo do 

art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar 

pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que a 

requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou constatado que a autora Alcenira Frandoloso 

é portadora de moléstia que a torna incapaz de desenvolver a atividade 

laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados no laudo 

pericial deflui-se, outrossim, que a requerente, em função da moléstia que 

apresenta, não mais tem condições de concorrer, em paridade de 

condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem como a 

circunstância de que a doença da qual a requerente se encontra 

acometida é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado no evento nº 7783822, o qual foi coroado com as 

seguintes conclusões: “1) O autor é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por 

aproximação)? R Sim, dorsalgia e dor em ombro direito desde 2010. 2) 

Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor? R 

Degenerativa. (…) 6) As lesões ou/a sequelas da enfermidade/patologia 

impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de 

suas atividades laborais diárias? R Sim. (…) 15) O autor se apresenta 

incapacitado para o trabalho? Se o autor for portador de mais de uma 

doença, apontar quais dela acarretam a incapacidade laboral. R Sim, tanto 

a patologia da coluna cervical como a do ombro direito. 16) Caso haja 

incapacidade, qual a data do seu início (ainda que por aproximação)? R 

Sim, desde 2010. (...) 18) Caso haja incapacidade, diga o(a) Sr. Perito(a) 

se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou 

temporária? R É permanente. 19) Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito 

se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total? R É Total. 

20) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado 

para recuperação laborativa? R É Permanente. 21) Caso a sequela 

apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é 

suscetível de reabilitação profissional para outro atividade laboral? R Não.” 

(sic). Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente em face do 

contexto probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da solução 

arrematada pelo laudo pericial levado a efeito, reputo a prova carreada 

aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de deixar 

evidenciado que a autora se encontra incapacitada definitivamente para 

desempenho de sua atividade habitual, haja vista que não reúne 

condições mínimas para praticar qualquer atividade laboral. Quanto ao o 

termo inicial do auxílio-doença (DIB), deve ser fixado desde a data da 

cessação administrativa do benefício, em 30/06/2013 (evento nº 3013471 

– pág. 4), pois a autora já estava incapacitada para o trabalho (conf. 

resposta ao quesito 16 do laudo pericial), até a data da juntada aos autos 

do laudo médico, em 29/05/2017 (evento nº 7783712), a partir de quando a 

requerente faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista 

que somente nesta data é que se comprovou a incapacidade definitiva 

para o exercício de suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos 

semelhantes, colaciono ementa dos seguintes precedentes do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO 

INICIAL. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da 

percepção de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo 

pericial aos autos, quando a incapacidade não for reconhecida 

administrativamente. Precedentes. Agravo provido.” (AgRg no REsp 

698.925/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da 

aposentadoria por invalidez, toda vez que não houver reconhecimento da 
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incapacidade na esfera administrativa, deve ser a data da juntada aos 

autos do laudo pericial. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

773.879/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 

17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre lembrar, por sua vez, que de 

acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Alcenira Frandoloso contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela 

de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o 

pagamento do benefício de auxílio-doença, para a requerente Alcenira 

Frandoloso, contado a partir da cessação administrativa (30/06/2013), até 

a data da juntada aos autos do laudo médico (29/05/2017), a partir de 

quando deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria 

por invalidez; b) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos 

valores das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo 

incidir juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se 

posteriores à citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, além de correção monetária pelo INPC, desde quando cada 

benefício for devido, compensando-se os benefícios inacumuláveis 

recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 

9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da 

Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia requerida deva 

ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com relação aos 

honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com lastro no 

conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, Condeno a 

autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios ao patrono 

da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação 

[Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003613-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Pocesso n.º 1003613-63.2018.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia como mandado. Após com as baixas pertinentes, 

devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 29 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003978-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 1003978-54.2017.811.0045 

Espécie: Procedimento Ordinário. Requerente: Raimundo Nonato Da Costa 

Requerido: Banco Cetelem S.A Data e horário: 28 de agosto de 201, 

13h45min. PRESENTES Juiz de Direito: Cristiano dos Santos Fialho. 

Requerente: Raimundo Nonato Da Costa Defensor Público: Diogo Madrid 

Horita Requerido Banco Cetelem S/A representado pelo presposto: Lucas 

Venturin Tabile Advogado: Tathiane Dalla Vecchia Acadêmica do Curso de 

Direito: Selena Guarnieri OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e apregoada 

às partes, constatou-se a presença das pessoas supramencionadas. 

Tentada a conciliação, restou inexistosa. Em termo apartado foi procedido 

à coleta do depoimento pessoal do autor DELIBERAÇÕES Expeça-se se 

oficio a Caixa Econômica Federal com a finalidade de requisitar a remessa, 

no prazo de 10 (dez) dias, dos extratos bancários do período referente 

aos meses de junho a novembro de 2016 da conta do requerente, 

existente na agência 3383, conta 11442-5. Com a juntada da resposta, 

intimem-se as partes para que no prazo comum de 10 (dez) dias, se 

manifeste. Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, 

Estagiária foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito Requerente: Raimundo Nonato 

Da Costa Defensor Público: Diogo Madrid Horita Requerido Banco Cetelem 

S/A representado pelo presposto: Lucas Venturin Tabile Advogado: 

Tathiane Dalla Vecchia

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004242-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

EMANUEL ROMULO SILVA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora, por seu procurador, para que, caso queira, 

apresente impugnação à contestação e manifeste acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000573-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MANOEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO RETORNO DA CARTA DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003687-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDERSON DONAIRES MARQUES (EXECUTADO)

OTILIA MARQUES (EXECUTADO)

DONAIRES MARQUES E MARQUES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR EM 

05 DIAS, SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117033 Nr: 7853-20.2015.811.0045

 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: MARIA APARECIDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT
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 INTIMO a parte autora para manifestar sobre a petição de fls. 85/86, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36644 Nr: 1678-83.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION COMÉRCIO DE IMÓVEIS EIRELLI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, 

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449-O/MT

 Processo n.º 1678-83.2010.811.0045 – CÓD. 36644.

Procedam-se as alterações nos registros do sistema APOLO e na 

autuação do processo, para o fim de constar o nome da empresa 

exequente como Orion2 Comércio de Imóveis Ltda., devido à ocorrência de 

alteração da razão social da empresa (fls. 1598/1601). Após, tendo em 

vista a comprovação de devolução dos autos de adjudicação expedidos, 

lavrem-se novos autos de adjudicação e mandado de imissão na posse, 

registrando-se a alteração da razão social, bem como a descrição dos 

imóveis constantes nas matrículas acostadas às fls. 1454/1457 e 

1587/1588.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84513 Nr: 4046-94.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL HILÁRIO ORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRINEU CARLOS HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. LEONARDO DE MATTOS, OAB-MT Nº 14561-B, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109007 Nr: 3376-51.2015.811.0045

 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: JOELSO HELGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO JOSÉ BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. LEONARDO DE MATTOS, OAB-MT Nº 14561-B, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003054-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN BARZOTTO DA SILVA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

M. D. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003054-09.2018.8.11.0045. Intime-se a autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, exiba documentação idônea que demonstre o 

não-cumprimento (inexecução parcial) da tutela de urgência concedida. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001182-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

JOSIEL CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001182-90.2017.8.11.0045. Considerando-se que se 

exauriu sem impugnação, o prazo de manifestação das partes sobre o 

teor do laudo pericial, com fundamento no conteúdo do art. 29 da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, 

Determino que se expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de 

proceder ao pagamento dos honorários do perito. À míngua da existência 

de necessidade de se produzir outros meios de prova, declaro encerrada 

a instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às 

partes, primeiramente ao autor, para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias, apresentem alegações finais. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de 

agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002594-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GOMES BRASIL (AUTOR(A))

KLEBER TRASSI DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

KASSIA STELLE RIGONI (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002594-56.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes litigantes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem, caso queiram, as provas 

que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade. Depois, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 29 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000710-26.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE GOMES JACINTO ANDREIS (EXECUTADO)

ROMILDO ANDREIS (EXECUTADO)

ABEL HERMANN WESTPHAL (EXECUTADO)

ALUCIMAR JACINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000710-26.2016.8.11.0045. Item I – Considerando-se que o 

credor apresentou a certidão atualizada da matrícula do bem imóvel, com 

fundamento no conteúdo normativo do art. 845, § 1.º do Código de 

Processo Civil, Determino que se proceda a penhora do imóvel descrito no 

documento arquivado no evento n.º 1389527, pág. 1, mediante termo nos 

autos. Logo após, a escrivania deverá: a) expedir certidão de inteiro teor 

do ato de constrição judicial, para fins de averbação no Cartório de 

Registro de Imóveis [art. 844 do Código de Processo Civil]; b) proceder à 

intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie 

a juntada de cópia da matricula atualizada do bem, com o registro da 

penhora; c) expedir mandado judicial com o objetivo de efetivar a 
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avaliação do bem imóvel; d) proceder à intimação das partes acerca da 

ultimação dos atos processuais de penhora e de avaliação. Item II – A 

escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se os 

executados Alucimar Jacinto e Romildo Andreis, devidamente citados 

(eventos n.º 7156247 e 11068355), apresentaram embargos e/ou 

manifestação. Item III – Compulsando o processo, denota-se que a 

executada Eliete Gomes Jacinto tem domicílio conhecido e certo e que não 

foi encontrada, por causa transitória, no local indicado, conforme se evola 

do conteúdo da certidão arquivada no evento n.º 11068355. Expeça-se 

novo mandado de citação da executada, devendo, o meirinho, caso 

presentes os requisitos previstos no art. 252 do Código de Processo Civil, 

realizar a citação por hora certa. Item IV – Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003581-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

LADIR MONDARDO BERGAMASCO (AUTOR(A))

VALTER MARIO BERGAMASCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003581-58.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que não 

subsistem evidências mínimas que demonstrem a efetiva liquidação da 

obrigação jurídica e, consequentemente, a cobrança irregular em excesso 

"a maior" (‘fumus boni iuris’). Ademais, de suma importância enfatizar, por 

oportuno, que segundo expressivo entendimento jurisprudencial as 

cédulas de produto rural são regidas em consonância com o princípio da 

autonomia privada, de maneira que os juros de mora não estão limitados a 

taxa de 1% ao ano [STJ – REsp 1435979/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, terceira turma, julgado em 30/03/2017, DJe 05/05/2017]. 

D’outra banda, também não há comprovação da entrega de 1.158 sacas 

de soja à empresa TRR Kirst Ltda, como forma de quitação do 

adiantamento feito pela requerida e a cobrança em duplicidade da referida 

obrigação. Na realidade, a verificação deste fato, na hipótese concreta, 

reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios 

probatórios que circundam o fato – circunstância que se interpõe como 

obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência liminarmente. 

Assim, não demonstrada a irregularidade da cobrança, inviável a 

concessão da tutela de urgência pretendida. Por via de consequência, 

dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni 

iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita 

altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do 

Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa do processo para o 

CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de 

conciliação/mediação no dia 24 de outubro de 2018, às 14h30min. 

Intimem-se os requerentes. Proceda-se à citação e à intimação da ré. O 

prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação 

[art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O 

comparecimento à audiência 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]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de agosto de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003535-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CARLOS NUNES JUNIOR (REQUERENTE)

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MEINERZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003535-69.2018.8.11.0045. Com efeito, os processos 

protocolizados até às 12horas do dia 25 de abril de 2015, incluindo os 

seus incidentes, devem tramitar de forma física até o arquivamento. Esta é 

a regra prevista no art. 3.º da Portaria n.º 127/2016-PRES, publicada na 

edição 9732 do DJe. Portanto, considerando que a Execução de Título 

Extrajudicial nº 4141-27.2012.811.0045 - Código nº 84602, tramita de 

forma física, Determino que se proceda ao cancelamento da distribuição 

da ação no sistema PJe, devendo a escrivania realizar a impressão 

integral do processo, encaminha-lo para distribuição e posteriormente 

autuá-lo em apenso a demanda executiva principal, remetendo-o a 

conclusão deste magistrado. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 

de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004084-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004084-16.2017.8.11.0045. Como é cediço, devido à 

condição de indisponibilidade de bens e direitos, o efeito material da revelia 

(presunção de veracidade dos fatos articulados por parte do autor na 

petição inicial) não é aplicável à Fazenda Pública, de maneira a atrair a 

incidência do comando normativo do art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil [cf.: STJ, AgRg no EDcl no REsp n.º 1.288.560/MT, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Castro Meira, j. em 19/06/2012; STJ, AgRg no AgRg no 

AREsp n.º 234.461/RJ, 2.ª Turma, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, j. em 

04/12/2012]. Portanto, diante desta perspectiva, Decreto a revelia da 

autarquia requerida, haja vista que devidamente citada, deixou transcorrer 

‘in albis’ o prazo para oferecimento de resposta, ressalvado o disposto no 

art. 345, inciso II do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes 

litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem, caso queiram, as 

provas que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a 

sua necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004056-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

GEREMIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CLEBER SIMOES VIEIRA (ADVOGADO(A))

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004056-48.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes litigantes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem, caso queiram, as provas 

que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 
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necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de agosto de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000297-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. S. (REQUERENTE)

JOAO MANOEL LIMA SPINDLER (REQUERENTE)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

KAUANA DE LIMA ROGRIGUES SPINDLER (REQUERENTE)

J. L. S. (REQUERENTE)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA DE LIMA RODRIGUES OAB - 004.306.871-50 (REPRESENTANTE)

FRANCINEIA MAGALHAES LIMA OAB - 519.567.052-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SPINDLER (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000297-76.2017.8.11.0045. Expeça-se mandado de 

avaliação do veículo, objeto da partilha. Após, venham conclusos. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 29 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001530-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DOMINGOS GUSMAO DE MELO (REQUERIDO)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001530-11.2017.8.11.0045. Indefiro o requerimento de 

cumprimento de sentença, que visa a compelir a requerida a efetivar o 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. É que, segundo os 

informes produzidos no processo, deflui-se que foi proferida, na data de 

23 de maio de 2017, decisão judicial que reconheceu a consumação da 

purgação da mora, realizada pela requerida, que compreendeu a 

liquidação integral da dívida, do valor das custas judiciais e de honorários 

sucumbenciais (evento n.º 7314593). Esta decisão judicial transitou em 

julgado. Portanto, não é dado/lícito ao requerente, sob pena de grave 

vulneração à regra proibitiva do ‘ne bis in idem’, realizar a dúplice 

cobrança de honorários de advogado no mesmo processo. Arquive-se o 

processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004904-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CAMARGO ALVES DE MATOS (AUTOR(A))

GLEICYELE SANTANA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ (ADVOGADO(A))

AMEL COMUNICACOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004904-35.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes litigantes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem, caso queiram, as provas 

que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de agosto de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004267-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOMPS MARCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004267-21.2016.8.11.0045. Com lastro no conteúdo do art. 

396 do Código de Processo Civil, Determino que a empresa requerida 

apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, o contrato celebrado entre as 

partes. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005062-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KRISTIAN DOUGLAS RODRIGUES (AUTOR(A))

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005062-90.2017.8.11.0045. Trata-se de ação cominatória 

ajuizada por Kristian Douglas Rodrigues contra a Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso e o Instituto Brasileiro de 

Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, em que visa a compelir os 

réus a reintegrarem o requerente em concurso público. Vieram os autos 

conclusos para deliberações. É sucinto relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a desnecessidade de obtenção da manifestação de concordância da 

parte adversa, visto que não consumada a citação, entendo que a 

extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. 

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de 

seu mérito. Condeno o autor no pagamento das custas judiciais. Fica 

suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 28 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000511-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLEM CRISTINE TANAN DOS SANTOS (AUTOR(A))

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000511-67.2017.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. A situação de omissão, que motiva 

a formulação dos embargos de declaração, constitui a total ausência de 

referência, no âmbito da decisão judicial, sobre ponto fundamental da lide 

(questões de direito relevantes para decisão de mérito) que o juiz deveria 

se pronunciar [art. 1022, inciso II do Código de Processo Civil]. Pois bem. 

Da análise minuciosa do material cognitivo produzido no processo, 

denota-se que a decisão judicial prolatada, contém omissão, decorrente da 

ausência de registro acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 378 de 768



de honorários sucumbenciais, visto que à requerente foi concedido o 

benefício da assistência judiciária gratuita. É que, vencido na ação o 

beneficiário da assistência judiciária, as obrigações relacionadas com o 

ônus da sucumbência (e que compreendem o dever de quitação das 

custas judiciais e honorários sucumbenciais) permanecerão sob condição 

suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos [art. 98, §§ 2.º e 

3.º do Código de Processo Civil]. Ante o exposto, considerando-se a 

existência de omissão, ACOLHO os embargos de declaração formulados 

por Ariellem Cristine Tanan dos Santos, para o fim de promover a 

retificação da sentença de mérito arquivada no evento n.º 12952349 e, 

como consequência direta, considerando-se que foi concedido, à autora, 

o benefício da assistência judiciária gratuita, com fundamento no conteúdo 

do art. 98, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, Estabeleço que deverá 

permanecer suspensa a exigibilidade do pagamento das custas e dos 

honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido 

a requerente, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000295-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TROMBETTA (IMPETRANTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ADRIANE ROGLIN (IMPETRANTE)

ROSEMEIRE GONCALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

ELIZA PEREIRA DE LIMA ARAUJO (IMPETRANTE)

EVERALDO LOUREIRO DE MELLO (IMPETRANTE)

GLECIANA DO CARMO BORBA MOTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000295-72.2018.8.11.0045. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Everaldo Loureiro de Mello, Rosemeire 

Gonçalves da Silva, Adriane Roglin, Bruna Trombetta, Eliza Pereira de Lima 

Araujo e Gleiciana do Carmo Borba Mota, devidamente qualificados, contra 

ato praticado pelo Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, 

oportunidade em que alegaram que prestaram concurso público, para 

provimento dos cargos de técnico de enfermagem, e que obtiveram o 

vigésimo, vigésimo primeiro, vigésimo terceiro, vigésimo quarto, vigésimo 

quinto e vigésimo sexto lugar na classificação geral. Ilustraram que os 

candidatos classificados até a decima oitava colocação foram 

convocados e nomeados. Narraram que a autoridade coatora durante o 

prazo de vigência do concurso realizou licitação e a contratação de 

profissionais terceirizados. Defenderam a ilegalidade do ato praticado pela 

autoridade coatora. Pugnaram, ao final, pela concessão da ordem 

mandamental para o fim de assegurar o direito de assumir o cargo. Foi 

deferida a liminar e ordenada à intimação da autoridade coatora para que 

preste informações. Notificada, a autoridade tida como coatora apresentou 

informações. O Ministério Público, intimado, veiculou parecer. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Não subsistem 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. Como forma de dar-se concretude ao 

princípio da vinculação ao edital — proposição fundamental e marco reitor 

da temática dos concursos públicos — cujas consequências demandam 

que às partes, interessadas e envolvidas direta ou indiretamente no 

certame, submetam-se ao conteúdo normativo das regras 

preestabelecidas no instrumento convocatório para disciplinar a 

competição, de modo que a Administração se encontra incondicionalmente 

vinculada às condições preconizadas no corpo do edital, depreende-se 

que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de 

vagas divulgadas no edital, passa a desfrutar de direito subjetivo à 

investidura no cargo durante o prazo de validade do concurso. É que, a 

partir do momento em que a Administração disseminou a ideia, através da 

publicação do edital de concurso, da necessidade de provimento de 

determinado número de vagas, a nomeação e a posse — que, por seu 

lado, em um primeiro quadrante, revela o caráter de ato administrativo 

discricionário — daquele que logrou aprovação dentro do número de 

vagas divulgadas no edital converte-se em ato administrativo vinculado e, 

por conseguinte, passa a conferir, ao candidato aprovado, direito 

subjetivo à investidura no cargo. A supremacia da prevalência do princípio 

da moralidade administrativa, e de seus correlatos postulados da lealdade 

e da boa-fé, que impõem que a Administração, no plexo de inter-relações 

traçadas com o particular, deverá proceder com transparência e lhaneza, 

evitando-se a adoção de procedimentos que obstaculizem ou dificultem o 

exercício de direitos, conspiram, outrossim, em proveito da proposição de 

que a Administração encontra-se incondicionalmente adstrita às regras 

estabelecidas no corpo do edital, haja vista que ao pôr à disposição dos 

candidatos determinado número de vagas, através da publicação do 

instrumento de convocação, a Administração sujeitou-se a concretizar o 

aproveitamento de todos aqueles indivíduos que lograram aprovação 

dentro do número de vagas divulgadas — até mesmo porque não se pode 

conceber que a Administração tenha disponibilizado determinado número 

de vagas sem que, previamente, tenha realizado exame/estudo a respeito 

da efetiva necessidade do preenchimento dos cargos e da disponibilidade 

e do impacto orçamentário que o certame redundará no futuro (ato 

administrativo discricionário). Interpretação que resulta da exegese do 

conteúdo normativo do art. 37 da CRFB/88. Mas não é somente isso; ainda 

assim, incumbe-me trazer à baila a circunstância de que a tese de que o 

candidato aprovado em concurso público torna-se detentor de mera 

expectativa de direito à nomeação também não passa pelo crivo da 

razoabilidade e da dignidade da pessoa humana [art. 1.º, inciso III da 

CRFB/88]. É cediço que os candidatos, às mais das vezes, dedicam-se 

completa e intensamente ao certame, ao empenharem recursos 

financeiros e mentais/emocionais, tempo e oportunidades, inclusive 

comprometendo as relações sociais e familiares na empreitada; de tal 

modo que, não se afigura legítimo que a Administração, de modo abrupto e 

sem o amparo de qualquer fundamentação plausível, modifique 

unilateralmente as “regras do jogo” e frustre as legítimas expectativas que 

guiaram o candidato a inscrever-se no certame. Nesse idêntico sentido, de 

suma importância por em destaque o seguinte precedente oriundo do 

Augusto Supremo Tribunal Federal, cuja ementa transcrevo: “(…) 

CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA 

BILATERAL. A ordem natural das coisas, a postura sempre aguardada do 

cidadão e da Administração Pública e a preocupação insuplantável com a 

dignidade do homem impõem o respeito aos parâmetros do edital do 

concurso. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VAGAS. PREENCHIMENTO. O 

anúncio de vagas no edital de concurso gera o direito subjetivo dos 

candidatos classificados à passagem para a fase subseqüente e, alfim, 

dos aprovados, à nomeação. Precedente: Recurso Extraordinário nº 

192.568-0/PI, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça 

de 13 de setembro de 1996” (STF, Recurso em Mandado de Segurança n.º 

23/657/DF, 2.ª Turma, Relator: Ministro Marco Aurélio, julgado em 

21/11/2000). Entretanto, tratando-se de concurso público destinado a 

formação de cadastro de reserva, compete à administração, atuando com 

discricionariedade, nomear os candidatos aprovados de acordo com sua 

conveniência e oportunidade. Essa regra, que consiste no poder 

discricionário da administração para nomear candidatos aprovados no 

certame durante sua validade, é excepcionada nos seguintes casos: a) na 

hipótese de haver contratação precária de terceiros para o exercício dos 

cargos vagos e ainda existirem candidatos aprovados no concurso; b) 

quando, durante o prazo de validade do concurso, demonstrado o 

interesse da administração pública, surgirem novas vagas, seja em razão 

da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância 

decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro 

cargo inacumulável ou falecimento, seja pela realização de novo concurso 

público dentro do prazo de vigência do certame anterior. Impende 

enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em 

sucessivos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/73, NÃO CONFIGURADA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. MANDAMUS INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 

1.533/51. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSORA. 
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CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não padece 

de omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que analisou, de 

maneira suficiente e fundamentada, todas as questões relevantes à 

solução da controvérsia, motivo pelo qual não há que se falar em violação 

ao art. 535, do CPC/73. 2. Se a autoridade indicada como coatora 

encontra-se vinculada à mesma pessoa jurídica da qual emanou o ato, 

deve ser reconhecida a legitimidade. 3. Conforme orientação 

jurisprudencial desta Corte, deve ser reconhecido o direito subjetivo à 

nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do concurso 

público, se, no prazo de validade do certame, suceder vacância de cargo 

ou contratação temporária para as mesmas funções. 4. O acolhimento da 

pretensão do recorrente, a fim de verificar se o desempenho da função de 

professor se deu na condição de efetivo ou de temporário (por prazo 

determinado, para substituir professor nos casos de afastamento ou 

licença do titular), demandaria o revolvimento de matéria probatória, o que, 

contudo, é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado da 

Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no REsp n.º 

1.127.831/PI, 6.ª Turma, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 

julgado em 04/10/2016) — com destaques não inseridos no texto original. 

“CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. 

PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

PARA O MESMO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. A 

jurisprudência deste Tribunal orienta-se por admitir a convolação da mera 

expectativa de direito em direito público subjetivo quando o candidato 

aprovado fora do número de vagas tem sua nomeação preterida diante do 

surgimento, dentro do período de validade do concurso, de vacância do 

cargo ou de contratação temporária para as mesmas funções. 2. É 

forçoso, no entanto, a comprovação dessa situação por quem a alega, 

não havendo no caso concreto evidência de que a contratação temporária 

efetuada pela Administração tocantinense tenha sido exatamente para as 

mesmas funções do cargo público oferecido no edital do concurso. 3. 

Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg nos EDcl no RMS n.º 

40.715/TO, 2.ª Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, julgado 

em 03/09/2013) — com destaques não inseridos no texto original Pois 

bem, traçadas tais premissas, perquirindo meticulosamente os fatos 

submetidos à apreciação, é possível inferir que foi disponibilizado e 

divulgado pela Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT concurso de 

provas e títulos para o provimento, dentre outros, do cargo de técnico de 

enfermagem, destinado ao cadastro de reserva, conforme prevê o item 

18.3 do edital normativo – concurso público n.º 001/2013 (evento n.º 

11539206). E mais, ao cotejar o acervo de informações produzidas no 

processo, é possível divisar que os impetrantes Everaldo Loureiro de 

Mello, Rosemeire Gonçalves da Silva, Adriane Roglin, Bruna Trombetta, 

Eliza Pereira de Lima Araujo e Gleiciana do Carmo Borba Mota 

inscreveram-se e realizaram as provas relativas ao concurso público para 

provimento do cargo de técnico de enfermagem da Prefeitura Municipal de 

Lucas do Rio Verde/MT. Dos autos extrai-se, ainda, que os impetrantes 

figuraram na lista geral de aprovados no certame, destacando-se, 

respectivamente, em vigésimo, vigésimo primeiro, vigésimo terceiro, 

vigésimo quarto, vigésimo quinto e vigésimo sexto lugar na classificação 

geral (evento nº 11539229, pág. 88). Além disso, é possível verificar, de 

acordo com os documentos juntados, que a Prefeitura Municipal de Lucas 

do Rio Verde/MT lançou edital de licitação, em que logrou-se vencedora a 

Associação de Gestão e Programas – AGAP, para firmar com a 

municipalidade o denominado “Termo de Parceria nº 01/2017”, que visa “a 

realização de atividades, eventos, consultoria, cooperação técnica, 

serviços e assessoria de interesse público, através do desenvolvimento, 

acompanhamento e execução de programas de governo, nos limites 

legais, com ações que possibilitem a melhoria da qualidade dos serviços 

oferecidos à população” (evento nº 11833016), como forma de preencher 

oferecidos à população” a vacância de 9 (nove) cargos de técnico de 

enfermagem, ao custo mensal unitário de R$ 3.071,29 e total mensal de R$ 

27.641,61 (evento n.º 11832998, pág. 37). Nessa ordem de ideias, à luz 

de tais balizamentos de ordem fática e jurídica, em que restou evidenciado, 

estreme de quaisquer dúvidas, que as impetrantes lograram aprovação no 

concurso público para provimento do cargo de técnico de enfermagem da 

Prefeitura Municipal do Município de Lucas do Rio Verde/MT, dentro do 

número de vagas divulgadas no edital, adicionado à circunstância de que, 

dentro do prazo de validade do certame, a Prefeitura Municipal do 

Município de Lucas do Rio Verde/MT, realizou procedimento licitatório e 

efetuou contratação de profissionais para o referido cargo 

supramencionado, entendo que, em razão da ocorrência de hipótese de 

preterição ilegal de nomeação, dentro do prazo de validade do concurso, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Por derradeiro, de suma 

importância enfatizar, por oportuno, que embora desnecessária a 

formação de litisconsórcio ativo necessário, mostra-se imprescindível, no 

caso concreto, como forma de concretizar-se a aplicabilidade do princípio 

da vinculação ao edital e da legalidade e evitar preterição à ordem de 

classificação e de chamada dos candidatos, que a nomeação dos 

candidatos se concretize em observância da ordem de classificação dos 

candidatos aprovados. Esta decisão, que impõe o dever de realizar a 

nomeação dos candidatos aprovados em conformidade com a ordem de 

classificação, segundo jurisprudência do Colendo STJ, não é ‘extra petita’ 

e visa a atender a regra prevista no art. 37 da CRFB/88 e no enunciado da 

Súmula n.º 15 do STF [cf.: STJ, REsp n.º 684.817/AL, 5.ª Turma, Rel.: Min. 

Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/05/2006]. Ante o exposto, CONCEDO 

A ORDEM MANDAMENTAL impetrada por Everaldo Loureiro de Mello, 

Rosemeire Gonçalves da Silva, Adriane Roglin, Bruna Trombetta, Eliza 

Pereira de Lima Araujo e Gleiciana do Carmo Borba Mota contra ato 

praticado pelo Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde/MT para o fim de: 

a) Confirmar a tutela de urgência concedida e, como consequência 

natural, Determinar que autoridade coatora providencie, no prazo de 10 

(dez) dias, a nomeação e a posse de todos os candidatos, aprovados no 

concurso, classificados entre a décima-nona e vigésima-sexta posição 

(em que se incluem os impetrantes), para o cargo de Técnico de 

Enfermagem nos quadros da prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – 

MT, de acordo com as regras do edital de concurso; b) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Remeta-se 

cópia do presente veredicto à autoridade tida como coatora. Isento do 

pagamento de custas judiciais [art. 10, inciso XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso]. Sem honorários advocatícios, forte no conteúdo 

da Súmula n.º 512 do STF e da Súmula n.º 105 do STJ. Fica sujeita a 

decisão, ao duplo grau de jurisdição, independentemente de recurso 

voluntário, podendo, contudo, ser executada provisoriamente, à luz do 

disposto no art. 14, §§ 1.º e 3.º da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 140597 Nr: 3789-93.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 Vistos etc.,

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa do 

acusado Edward Marques Coutinho, alegando, em síntese, omissão da r. 

decisum de fls. 91/93.

Os embargos foram interpostos no prazo legal (fl. 113).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição do referido 

recurso (fl. 114).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto Relatório.

Fundamento e Decido.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade do recurso, conheço 

dos embargos de declaração.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, ambíguo, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência do citado vício na decisão atacada, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

No tocante a juntada da certidão de antecedentes criminais da genitora da 

vítima e do estudo psicossocial realizado pelo CREAS, observa-se que foi 

indeferido pedido de diligências por parte deste Juízo para obtenção (fls. 
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58 e 77), vez que não restou demonstrada a imprescindibilidade de ordem 

judicial, sem prejuízo de juntada pelo interessado, contudo, até o presente 

momento, não foram acostados aos autos.

Ressalta-se, por oportuno, que o citado pedido de diligências do Juízo 

para juntada do estudo psicossocial realizado pelo CREAS, em nenhum 

momento foi feito pela Defesa do acusado, mas sim pelo Ministério Público.

Ademais, a Defesa do acusado não solicitou a juntada dos mencionados 

documentos na fase de diligências e/ou na fase dos debates orais, como 

necessários para a prolação de sentença.

 ISSO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração de fls. 

96/112, interpostos pela Defesa do acusado Edward Marques Coutinho, 

qualificado nos autos.

 Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 148811 Nr: 8919-64.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DE SOUZA CASTRO, JASSON VIEIRA 

DE ANDRADE, ANDERSON NASCIMENTO MENEZES, THALES MEDEIROS 

DA SILVA, ERIKLES DANIEL GOMES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 (...) .ISSO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração de fls. 

250/252, interpostos pelo acusado Erikles Daniel Gomes Duarte, 

qualificado nos autos. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.Uma vez 

tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado Erikles 

Daniel Gomes Duarte (fl. 249), devendo ser intimado seu advogado, via 

DJE, para, no prazo legal, apresentar as razões recursais. Após, colha-se 

as contrarrazões recursais do Ministério Público.Expeça-se novo 

mandado de intimação do acusado Anderson Nascimento Menezes acerca 

da sentença, haja vista o contido na certidão do oficial de justiça de fl. 

259.Certifique-se a tempestividade dos recursos de apelação interpostos 

pelos acusados Tiago de Souza Castro, Jasson Vieira de Andrade e 

Thales Medeiros da Silva, e, após, dê-se vista dos autos à Defensoria 

Pública para ciência da sentença condenatória de fls. 229/243, bem como 

para apresentação das razões recursais em favor de tais acusados.Às 

providências e expedientes necessários, observando-se as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 158689 Nr: 5035-90.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLE DE ARRUDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Vistos etc.,

Ante o petitório de fls. 226 e, considerando que a competência em sede de 

Execução Penal é do Juízo do local onde se encontra a recuperanda 

(artigo 1547 da CNGC/MT), DECLINO da competência para processar e 

julgar o presente feito em favor do Juízo da Execução Penal de Cuiabá/MT, 

com as baixas e anotações de estilo, consignando nossas sinceras 

homenagens.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003079-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FIGUEIREDO RODRIGUES (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionada ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 29 de agosto de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003360-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

FLAVIO ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionada ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 29 de agosto de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002184-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO JOSE DIAS (REQUERENTE)

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002184-95.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANGELO JOSE DIAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. I. Relatório. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. Fundamentação. Julgo conforme o estado do processo, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, reatando controvertida 

somente questão de direito. Anote-se que “presentes as condições gerais 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder” (STJ, REsp n. 2.832). Além disso, 

desnecessária a dilação probatória, porquanto as alegações 

controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, não tendo 

o condão a prova oral de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes 

para seu deslinde. No mais, a demanda versa matéria de direito, 

tratando-se de interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo 

em vista a matéria objeto do processo. A preliminar arguida pelo requerido 

trata-se de questão de mérito que será apreciada em conjunto nesta 

decisão. Infere-se que narrativa da petição inicial, em razão de problemas 

de saúde; bem como pela necessidade e urgência da medida o autor teve 

de submeter-se a realização de exames médicos e consulta na rede 

particular, já que seu pedido na rede pública do Município não foi atendido. 

Assim, viu-se obrigado a pedir emprestado dinheiro de familiares, amigos e 

ao seu empregador para possibilitar-lhe a realização dos exames médicos 

solicitados pelo médico assistente, porquanto a urgência da medida não 

autorizava a demora na rede pública do Município, cujo valor dispendido foi 

de R$ 10.559,17 (dez mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e 

dezessete centavos). Assim, defendeu a necessidade de submeter-se 

aos exames médicos com maior brevidade já que trata-se de doença 
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grave, cuja demora poderá dificultar a recuperação da saúde do paciente, 

podendo, inclusive levá-lo a óbito, não podendo ser prejudicado em razão 

da inércia e omissão do requerido. O requerido, por sua vez, defendeu 

trata-se de procedimento de alta complexidade e, portanto, procedimento 

dessa natureza é de responsabilidade do Estado. Com efeito, o Estado ou 

o Município responde pela obrigação de prestar assistência à saúde 

porquanto integram juntamente com a União o Sistema Único de Saúde e 

firma-se a obrigação pela preservação da saúde pública da comunidade, 

respondendo os entes solidariamente pela resposta às necessidades da 

população. O Código de Saúde do Estado de Mato Grosso (Lei n. 

7.110/1999) prevê ação articulada do Estado e do Município na execução 

e no desenvolvimento das questões do sistema de saúde. Assim também 

é a orientação prevista na Constituição do Estado de Mato Grosso. O 

Sistema de Saúde é qualificado pela unicidade e impõe aos Municípios a 

ação direta e aos Estados a ação complementar, com suplementação das 

diretrizes pela União. A distribuição das competências e das obrigações 

dentro do Sistema Único de Saúde não exime os entes federados de sua 

responsabilidade solidária. O sistema de referência contra referência (no 

âmbito de competência administrativa dos órgãos públicos) indica a 

solidariedade. Ressalte-se que a descentralização político-administrativa 

criada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, não significa isenção de 

parcela da responsabilidade de cada um dos entes integrantes da 

Federação, pois trata-se apenas e tão somente de medida de gestão a fim 

melhorar a qualidade do atendimento, sem, contudo, eximir o ente público 

quanto às responsabilidades em prestar a assistência integral à saúde a 

quem dela precisar. Além disso, normas editadas pelo Sistema Único de 

Saúde não se sobrepõe à Constituição Federal, as Constituições dos 

Estados e também as normas legais editadas e aprovadas pelo Congresso 

Nacional, não podendo o ente público invocá-las a fim de eximir-se de 

suas responsabilidades na gestão que lhe compete. Assim, a 

solidariedade permite o manejo de ação, como dito, contra ente público 

individualmente, ou contra ambos conjuntamente, sem necessidade de 

integração ou exclusão na lide: qualquer um e ambos respondem. De outro 

lado, a dignidade da pessoa humana está prevista no artigo 1º da 

Constituição Federal como fundamento da República Federativa do Brasil e 

o direito à vida e à saúde nela figuram dentre as garantias fundamentais, 

como previsão nos arts. 5º e 6º. Desse contexto jurídico decorre o direito 

da pessoa humana ao tratamento necessário à sua sobrevivência digna, 

que há de ser garantido imediatamente, imune a entraves burocráticos. 

Não se pode olvidar que a organização da seguridade social tem por 

objetivo a “universalidade da cobertura e do atendimento” (CF, art. 194, I), 

além de o serviço público de saúde adotar a diretriz do “atendimento 

integral” (CF, art. 198, II). O direito à saúde foi concebido pelo legislador 

constituinte como um direito de todos e dever do Estado que deve 

garanti-lo, indiscriminadamente, a qualquer integrante da comunidade, por 

força da adoção de políticas sociais e econômicas voltadas para esta 

finalidade. As ações e serviços de saúde foram considerados de 

relevância pública, tendo a diretriz do atendimento integral como um de 

seus lastros. Em consequência, deve o Estado prover as condições 

necessárias ao pleno exercício dos direitos à vida e à saúde, sendo 

irrelevante a maneira como será distribuído o serviço. De outro lado, a Lei 

n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, determina que a saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício (art. 2º). E quando se diz “Estado” refere-se a todos os 

entes públicos, incluindo aí o Município. De outro norte, estabelece o artigo 

7º do mencionado diploma legal: Art. 7º. As ações e serviços públicos de 

saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas o art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda 

aos seguintes princípios: I – universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência; II – integralidade de assistência, 

entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema. Sem destaque no original. 

Temos, portanto, que os serviços de saúde são norteados pelos princípios 

da universalidade e da integralidade de assistência, o que já seria o 

bastante para o acolhimento da pretensão, posto que não é dado ao ente 

público restringir o acesso do cidadão ao Sistema Único de Saúde, 

sobretudo em razão da gravidade da enfermidade que acometia o 

paciente, que exigia tratamento com a maior célere e brevidade possível, 

em razão da urgência do procedimento. Nesse contexto, conclui-se que o 

direito à saúde, desdobramento imediato do princípio da dignidade da 

pessoa humana e intrinsecamente ligado ao direito à vida (artigos 1º, III, e 

art. 5º, caput, da CF), figura entre os direitos fundamentais e, por 

conseguinte, está positivado como direito público subjetivo, razão pela 

qual se aplica o disposto no artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal, 

segundo o qual “as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicabilidade imediata”. Assim, não constitui violação da 

tripartição de poderes a atuação judicial no sentido de concretizar o direito 

à vida. Pelo contrário, trata-se de simples incidência do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, que assegura a toda e qualquer pessoa 

socorrer-se do Poder Judiciário para prevenir ou fazer cessar lesão a 

direito, mormente quando estão em jogo bens da magnitude da vida e da 

saúde, que naturalmente ocupam posição de proeminência quando 

confrontados com outros, como óbices orçamentários, administrativos e 

burocráticos. Nesse passo, convém assinalar que o caráter programático 

das regras inscritas no texto da Constituição Federal não pode 

converte-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o 

Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado (RTJ 

175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello). O autor comprovou nos autos o 

pagamento de exames e consultas, cujos gastos com procedimentos 

médicos entre exames e consulta totalizaram R$ 10.559,17 (dez mil, 

quinhentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), conforme 

documentos aportados nos eventos 8146982/8146998. A jurisprudência 

tem consolidado no sentido de que os gatos devidamente comprovados 

pelo paciente devem ser ressarcidos pelo ente público, e que o custeio é 

de responsabilidade dos entes da Federação. Nesse sentido: DIREITO 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA E NECESSIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. 

INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE 

PÚBLICA DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Inicialmente não 

conheço das preliminares de ausência de interesse de agir e de 

impossibilidade jurídica do pedido, arguidas pela União, pois foram 

vinculadas ao suposto pedido de fornecimento de medicamentos, que não 

é objeto de questionamento na inicial e nem decidido pela sentença. O 

autor pleiteou ressarcimento de despesas hospitalares, em razão da 

internação de seu genitor na UTI em hospital do setor privado, por 

ausência de vagas no setor público, portanto, o pedido é possível e o 

interesse de agir será demonstrado com a análise de mérito da lide. 2. No 

tocante às preliminares de ilegitimidade passiva dos réus, resta 

consagrada a jurisprudência no sentido de que, apesar do caráter 

meramente programático do artigo 196 da Constituição Federal, a 

responsabilidade é solidária entre os entes federados, integrantes do 

Sistema Único de Saúde - SUS, na promoção e garantia do direito 

fundamental à saúde e à vida, o que envolve ações no campo tanto do 

fornecimento de medicamentos, como do tratamento médico específico, 

imediato ou continuado. 3. A Constituição Federal confere à saúde o 

caráter de direito fundamental, atribuindo ao Poder Público a obrigação de 

promover políticas públicas específicas, através do Sistema Único de 

Saúde (artigos 196 e 198). 4. Firma-se a interpretação constitucional da 

matéria, ou seja, a prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão 

hipossuficiente, sobre eventual custo financeiro imposto ao Poder Público, 

pois o Sistema Único de Saúde - SUS deve promover ações e serviços de 

saúde necessários a pacientes sem condições financeiras, pessoal ou 

familiar, pois, assim não o fazendo, afasta-se o Estado dessa concepção 

de tutela social, reconhecida e declarada na Carta Magna. 5. Os princípios 

invocados pelo Poder Público, inseridos no plano da legalidade, 

discricionariedade e economicidade de ações e custos, mesmo como 

emanações do princípio da separação dos Poderes, não podem 

prevalecer sobre valores como vida, dignidade da pessoa humana, 

proteção e solidariedade social, bases e fundamentos de nossa 

civilização. 6. No caso, o autor pleiteia o ressarcimento do valor de 

R$7.171,47 (sete mil cento e setenta e um reais e quarenta e sete 

centavos) relativamente ao período de 07 a 10/12/2002, que teve que 

despender em favor do hospital Uniclinicas de São José dos Campos/SP, a 

título de pagamento de despesas concernentes à internação (em Unidade 

de Tratamento Intensivo) do seu genitor, senhor Antônio Moreira 
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Magalhães, que, posteriormente, em 17/12/02, veio a falecer. 7. Consta 

que, como o genitor do autor, havia ingressado recentemente no plano de 

saúde particular, não havia completado a carência necessária para que 

tivesse acesso à internação na UTI, o hospital o impingiu a firmar termo de 

autorização e responsabilidade pelo pagamento das eventuais despesas 

do tratamento. No entanto, apesar de ter se responsabilizado pelas 

despesas do tratamento, o autor não possuía meios financeiros 

suficientes para arcar com tais despesas, e diante de tal situação, iniciou 

as buscas, através da Central de Vagas, por leitos em hospitais públicos 

ou particulares conveniados ao SUS, para a transferência do seu genitor, 

o que restou infrutífero, conforme documentação juntada aos autos. Como 

se observa não havia leito disponível na rede pública de saúde e, por essa 

razão, não havia como o genitor do autor ser transferido, tendo sido 

mantido no hospital particular. 8. O autor continuou em busca de leito 

disponível na rede pública de saúde, até que, diante de ausência de vaga, 

o Município de São José dos Campos passou a custear o tratamento do 

seu pai, a partir de 13/12/2002. No entanto, as despesas do período entre 

07 e 10 de dezembro de 2002 ficaram descobertas e foram custeadas 

pelo autor da ação, em razão da ausência de vaga em leitos de UTI na 

rede pública de saúde. 9. Destarte, não se sustenta a tese defendida 

pelos entes federados de que o autor optou por internar seu genitor em 

um hospital particular. O fato é que não havia vaga na rede pública de 

saúde, mas apenas em leitos particulares e, diante do grave estado de 

saúde do seu pai, não teve outra saída a não ser levá-lo ao hospital 

particular. Assim, demonstrado que os entes federados não mantiveram 

leitos suficientes em UTI para atendimento pelo SUS, e nem comprovaram 

que havia leitos disponíveis no período entre 07 e 10/12/2002 e, diante da 

caracterização de que o direito à saúde é um direito fundamental e 

indispensável à dignidade da pessoa humana, é de responsabilidade 

solidária dos réus o custeio na internação de pacientes em leitos de UTI 

em hospitais particulares. 10. Apelações desprovidas. (TRF3 – AC 

0007343-76.2005.4.03.6103, Desª. Rel. ELIANA MARCELO, Juíza Federal 

convocada, DJ. 28.01.2016). Sem destaque no original. Logo, tendo o 

autor comprovado os gastos com exames e consultas médicas e, sendo 

por outro lado de responsabilidade do requerido prestar assistência à 

saúde, impõe-se o dever de restituir. Em relação ao dano moral, entendo 

que, ainda que o autor tenha procurado realizar os exames médicos e 

consultas na rede particular, não se pode considerar como medida 

caracterizadora de dano moral indenizável. Pois, o dano moral indenizável 

consiste em 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, o que não se verifica na situação dos autos. Por fim, indefiro a 

cobrança na fase de cumprimento de sentença de valores que não foram 

objeto de manifestação da parte requerida nos autos, ficando limitado tão 

somente aos recibos e notas fiscais juntados nestes autos e que foram 

objeto de manifestação da parte contrária. Assim, impõe-se a parcial 

procedência dos pedidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação 

cível proposta por ANGELO JOSÉ DIAS em desfavor do MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE - MT, para CONDENAR o requerido à restituição ao 

autor na quantia de 10.559,17 (dez mil, quinhentos e cinquenta e nove 

reais e dezessete centavos). Consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, e 490 do Código 

de Processo Civil. Considerando o que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no Recurso Extraordinário n. 870/947, Tema 810 de Repercussão 

Geral, quanto aos juros de mora e correção monetária dos débitos 

fazendários, observar-se-á o seguinte na fase de cumprimento de 

sentença: (i) a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA-E, devida a partir da data do desembolso e; 

(ii) juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação 

jurídica não tributária, devem ser observados os índices à caderneta de 

poupança de 6% (seis por cento) ao ano, conforme dispõe o art. 1º-F da 

Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a citação, 

conforme artigo 405 do Código Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

28 de agosto de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 28 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERENTE)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001931-10.2017.8.11.0045. Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em esclarecer contra quem o 

autor pretender ajuizar a demanda, visto que na inicial o autor pleiteia 

contra o Município de Lucas do Rio Verde e em seus pedidos pleiteia 

contra o Estado de Mato Grosso, sob pena de extinção (art. 485, IV do 

CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011525-31.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN PASCHOALINI LOPES (REQUERENTE)

DERNIVAL DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011525-31.2014.8.11.0045. 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. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEFFESON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001829-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JEFFESON DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 06 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

JULIANA CORTEZIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART (ADVOGADO(A))

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001567-72.2016.8.11.0045. 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, 09 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001696-09.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

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 atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011850-69.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI (ADVOGADO(A))

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (REQUERENTE)

MARCELA SANTANA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seus advogados e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 29 de agosto de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004780-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO BUSATTA (REQUERENTE)

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004780-52.2017.8.11.0045. REQUERENTE: NILSO BUSATTA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior Tribunal de Justiça afetou 

o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e Embargos de 

Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para julgamento, pelo 

sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará sobre a “inclusão 

da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e 

da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia Elétrica (TUSD)”, 

razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, 

dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se a ordem de 

suspensão do andamento do processo até julgamento definitivo do tema 

em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 10 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001311-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GELIO MARTINELLI (EMBARGANTE)

ANDRE VILLAVERDE DE ARAUJO (EMBARGANTE)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001311-61.2018.8.11.0045 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO EMBARGANTES: GELIO MARTINELLI ANDRE VILLAVERDE DE 

ARAUJO EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE VISTOS. Cuida-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto em face de execução. Pois bem. De 

acordo com a sistemática processual, os embargos do executado não 

terão efeito suspensivo (art. 919 do CPC), salvo a requerimento do 

devedor quando demonstrado os requisitos necessários para concessão 

de tutela provisória e estando a execução garantida por penhora, depósito 

ou caução suficientes (art. 919, § 1° do CPC). No caso dos autos, não 

verifico o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, quais sejam, 

urgência ou evidência do direito, para que o trâmite da execução seja 

suspenso. Na hipótese, inexiste garantia do juízo, já que inobstante a 

Cédula de Crédito Bancário (ID n.º 12558569 – p. 01/06) que embasa a 

execução esteja garantida por hipoteca, não houve sua conversão em 

garantia processual. Ocorre que a hipoteca se trata de garantia civil, que 

não há em que se confundir com penhora, depósito ou caução, as reais 

garantias do juízo, não se admitindo assim sua admissão para fins de 

atribuição de efeito suspensivo aos embargos apresentados. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 

Recurso não conhecido, no ponto em que reclama a declaração de 

impenhorabilidade do imóvel indicado à constrição pela agravada, 

porquanto tal pleito não foi objeto de enfrentamento pelo juízo a quo, não 

integrando a decisão agravada, pelo que esta Corte não pode se 

manifestar, agora, em grau de recurso, sobre matéria não apreciada na 

origem, por implicar supressão de instância, o que representa afronta ao 

princípio do duplo grau de jurisdição. Dispõe o art. 739-A, do CPC, que os 

embargos do executado não terão efeito suspensivo. O parágrafo primeiro 

do mesmo dispositivo, excepciona a regra, dispondo que o juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da 

execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de 

difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida 

por penhora, depósito ou caução suficientes. Nestes termos, não estando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 384 de 768



a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, não 

merece ser atribuído efeito suspensivo aos embargos. Hipoteca, garantia 

civil, não se confunde com penhora, depósito ou caução, garantias do 

juízo. Uma destas, e não aquela, se revela pressuposto para atribuir efeito 

suspensivo aos embargos à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO A 

QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70057658262, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

29/11/2013). AGRAVO INTERNO - LEI 9.756/98. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO QUE TEVE SEGUIMENTO NEGADO. DESERÇÃO 

INEXISTENTE. AJG MANTIDA. EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. 

POSSIBILIDADE. GARANTIA PROCESSUAL. Não há falar em deserção. 

Decisão monocrática reformada. Mantido o benefício da AJG já concedido 

no primeiro grau. A hipoteca é instituto de direito civil, sendo necessário, 

no caso, assegurar o juízo com uma garantia processual, tal como caução 

ou  penhora ,  nos  exa tos  t e rmos  p re tend idos  pe los 

agravantes/embargantes. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA MODIFICAR 

A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DE Nº 70022423875, DANDO-LHE PROVIMENTO. (Agravo Nº 

70022627251, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Helena Ruppenthal Cunha, Julgado em 26/12/2007). Ademais a 

hipoteca em garantia da execução não se configura em propriedade dos 

embargantes, conforme se verifica na matrícula do imóvel ID n.º 12558458 

– p. 01/02, não apresentando nenhum documento no qual os legítimos 

proprietários autorizassem o oferecimento do imóvel como garantia do 

juízo. Desse modo, a execução não está garantida por penhora, depósito 

ou caução suficiente. Não havendo o embargante demonstrado a urgência 

ou evidência do direito exigido no § 1° do art. 919 do CPC, deixo de 

determinar a suspensão do processo de execução. Demais preliminares 

serão analisadas em momento oportuno. Intime-se o embargado para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, 

“caput” do CPC). Decorrido o prazo supra, tornem-me os autos conclusos 

para designação de audiência de conciliação. Associe-se o presente aos 

autos eletrônicos de n.º 1001444-40.2017.8.11.0045. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 155396 Nr: 3117-51.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO DO NASCIMENTO, MARIA SILENE SOUZA 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - 

OAB:16158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Intime-se a 

parte requerente, para que se manifeste acerca da certidão do oficial de 

justiça lançada no sistema Apolo nesta data (anexo), requerendo o que 

entender de direito, sob pena de devolução da missiva ao Juízo 

deprecante. Prazo: 15 (quinze) dias. II – Com a manifestação, voltem os 

autos conclusos. Certificado o decurso do prazo in albis, devolva a 

missiva ao Juízo deprecante, com as homenagens de praxe e estilo. III – 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nada mais havendo a tratar, 

determino o encerramento do presente termo de audiência que, lido e 

achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 154821 Nr: 2749-42.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA REGINA COELHO SCHLOTTEGEN, CLAUDIA 

ANDREIA COELHO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI POMPEO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN PIERRE DE LIMA - 

OAB:RS/44763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Rambo Lucca de 

Abreu - OAB:

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Aguarde-se a manifestação do patrono da parte requerida, conforme 

certidão de p. 44 (a numerar). II – Com a manifestação, voltem os autos 

conclusos. Certificado o decurso do prazo in albis, devolva a missiva ao 

Juízo deprecante, com as homenagens de praxe e estilo. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Nada mais havendo a tratar, determino o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118810 Nr: 8826-72.2015.811.0045

 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: ALDEMAR ANTONIO COSMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OESTE ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTDA, CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS VALDIR DE MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 17.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A, SERGIO SAMIR DE DEUS - OAB:21271/mt, VALÉRIA 

BAGGIO RICHTER - OAB:4.676

 "[...] Homologo o pedido de renuncia pactuado entre as partes, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “c”, do CPC. Honorários da forma pactuada. Custas pelo requerente. 

II – As partes desistiram do prazo recursal, assim certifique-se o trânsito 

em julgado, e proceda a Sra. Gestora com a retificação da capa dos 

autos, excluindo a requerida Rota Oeste Administração de Participação 

Ltda. do polo passivo da lide. P.R.I.C. III - Saem os presentes intimados. 

Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo 

de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118810 Nr: 8826-72.2015.811.0045

 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: ALDEMAR ANTONIO COSMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OESTE ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTDA, CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS VALDIR DE MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 17.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A, SERGIO SAMIR DE DEUS - OAB:21271/mt, VALÉRIA 

BAGGIO RICHTER - OAB:4.676

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Saem as 

partes intimadas a apresentarem suas alegações finais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pelo autor, devendo no mesmo 

prazo manifestarem-se acerca do Auto de Constatação de pp. 229/232, 

bem como o requerente se manifestar também sobre petição e 

documentos de pp. 233/252. II – Desentranhem-se os documentos de pp. 

166/169, juntando-os aos autos correspondentes, eis que estranhos ao 

presente feito. III - Junte-se os documentos anexos ao presente termo. IV– 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a tratar, determino o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92028 Nr: 5911-21.2013.811.0045

 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: ANDRESSA DAYANE GRETZLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIXÃO MARQUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isto, confirmo a tutela de urgência de busca e apreensão concedida 

(p. 17) e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, para DECLARAR RESCINDIDO o Contrato 

Particular de Compra e Venda de Veículo, pactuado entre as partes (14 e 

verso), com restituição do valor pago pela parte contrária, voltando as 

partes ao status quo ante, e ainda, condenar o requerido PAIXÃO 

MARQUES DE SOUSA ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais à Autora, com juros de mora de 1% (um por 

cento), incidentes a partir da data da citação (art. 405, do CC) e correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data. Condeno o Requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual do Mato 

Grosso- Núcleo de Lucas do Rio Verde/MT, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do 

CPC.Oficie-se o Juízo da Comarca de Monção/MA, solicitando informações 

acerca do cumprimento da missiva expedida (p. 41) e aguarde-se a sua 

devolução.Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações supra, 

bem como as formalidades legais e, nada sendo requerido no prazo legal, 

arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, 

anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84626 Nr: 4167-25.2012.811.0045

 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: VALDECIR ADEMIR SANDRI, LECI DE FÁTIMA 

BERTOLDO SANDRI, JORGE LUCCINI, MAURICIO BERTOLDO SANDRI, ANA 

JOMARA REZENDE BERTOLDO, LUIZ CARLOS BERTOLDO, ELISA 

MARLENE BERTOLDO LUCCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI OURO VERDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT, RONALDO CESÁRIO 

DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:13305/MT, 

JAIR CARLOS CRIVELETO - OAB:4917/MT, LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação revisional, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC, para: a) determinar a revisão do contrato; b) 

declarar a abusividade na aplicação do índice CDI; c) excluir a comissão 

de permanência e substituir o índice do CDI pelo INPC; d) Restituição do 

Indébito e ou compensação de valores deve ser na forma simples, com 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; e) Deverá ser feito 

um encontro de contas, para abater do saldo devedor o valor cobrado à 

maior pelo banco, na quantia de R$ 60.529,15 (sessenta mil, quinhentos e 

vinte e nove reais e quinze centavos), abatendo os valores que foram 

depositados em Juízo, no valor de R$ 72.751,24 (setenta e dois mil 

setecentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), conforme 

comprovantes de pp. 152/157 e pp. 173/174.Expeça-se alvará de 

liberação da segunda parcela dos honorários do perito (depósitos de p. 

200/202).Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de 

sucumbência, que fixo no percentual de 15% (quinze por cento), este 

incidente sobre o valor pago à maior, ou seja, de R$ 60.529,15.Após o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido pelas partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe.P.R.I.C.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002353-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ALBIERI (REQUERENTE)

MIRIAM DA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

KAROLINY FERLIN (REQUERENTE)

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002353-48.2018.8.11.0045 REQUERENTE: MARCO 

AURÉLIO ALBIERI E KAROLINY FERLIN ALBIERI REQUERENTE: MIRIAM DA 

CONCEIÇÃO SANTO VISTOS, ETC. Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO, pelas partes acima identificadas. Compulsando os autos, 

verifica-se que as partes entabularam acordo quanto à guarda, visitas do 

menor RICARDO SANTOS FERLIN (Doc. ID n° 13765938), restando 

pactuado que a guarda será exercida de forma unilateral, fixando-se a 

residência dos tios como base de moradia do menor, e o direito de visitas 

será exercido pela genitora desde que com o consentimento do menor. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente pela 

homologação do acordo (Doc. ID n° 14267441). Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o presente 

acordo havido entre as partes conforme ID n° 13765938, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por 

sentença. Sem custas, em razão da gratuidade. Transitada em julgado, 

expeça-se o termo de guarda, após arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de agosto 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.: 27956 Nr: 2427-12.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Barbosa de Souza, Luzia Barbosa da Silva, 

Valdecir Barbosa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da informação de fls. 141, determino a expedição de alvará para a 

transferência dos valores ao titular do crédito.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, 

julgo extinto o cumprimento de sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82336 Nr: 1180-88.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - 

OAB:OAB/MT 10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do equívoco na expedição do alvará de fls. 180, eis que 

mencionara-se erroneamente o número de CPF diverso dada requerente, 

determino a expedição de novo alvará.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.
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 Certificado o pagamento, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27584 Nr: 2033-05.2009.811.0021

 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: Fernando Gonçalves da Silva, Cleubes Roberto Moraes 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú da Silva Paixão - 

OAB:OAB-MT N. 10105, Lucimar Cristina Gimenez - OAB:8.506-A/MT

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

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

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100364 Nr: 2437-46.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribamar de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pleito de fls. 118, defiro a expedição de alvará para pagamento 

de honorários advocatícios.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Quanto à questão da implementação do benefício, fora noticiado nos 

autos que a requerente já encontrava-se recebendo um benefício anterior, 

tendo optado por este.

 Porém, verifica-se do alvará de fls. 99 que a parte recebera valores 

titulados de verba pretérita referente ao benefício, o que, aparentemente, 

não era devido.

 Diante do exposto, determino que seja o INSS intimado para manifestar-se 

acerca de tal situação.

 Determino, ainda, que seja oficiado ao Ministério Público Federal para 

apurar eventual dano ao erário bem como eventual prática de crime por 

parte da requerente, consistente no recebimento de verbas federais que 

não lhe seriam devidas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31209 Nr: 208-89.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Leandro Goveia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida no que tange ao crédito referente aos honorários 

advocatícios.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil, no que se referem as honorários 

advocatícios.

 Sem custas ou honorários.

 Autorizo a expedição do alvará conforme postulado às fls. 113.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Aguarde-se o pagamento do principal e, após, venham-me conclusos 

para a expedição de alvará para a conta bancária informada às fls.120.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87012 Nr: 1492-30.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edrolina Maria de Paula Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:13.314-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Fernandes 

Braga - OAB:72.065/MG, João Roas da Silva - OAB:OAB/MG 98.981, 

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:18076

 Diante da certificação de fls. 230, defiro o pedido de fls. 239, consistente 

na expedição de um novo alvará.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Deixo de analisar a petição de fls. 240, eis que o crédito de titularidade do 

requerente já fora para ele transferido.

 Após o pagamento do alvará, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107445 Nr: 1022-91.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcísio Cardoso Tonhá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Priscila Ziada Camargo Fernandes - OAB:40.077/DF, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na 

verdade a parte não requer a reforma da sentença em razão da existência 

de algum vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas 

tão somente por sua irresignação com o teor e resultado do 

julgado.Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso 

cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a 

competência funcional para avaliar se realmente houve error in 

procedendo ou error in judicando.Eventual entendimento fático ou jurídico 

explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser revisto no 

âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior.Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento.Sem custas, nos termos do artigo 1.023 caput do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios 

na presente fase processual, eis que incabíveis.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 
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no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1033303 Nr: 3860-36.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:OAB/MT17166/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que é pertinente ao Juízo Deprecado tão somente o 

cumprimento da ordem encaminhada, deixo de conhecer do pedido 

formulado às fls. 41/43.

 Nesse passo e considerando a ausência de contramandado à ordem 

deprecada, cumpra-se a decisão de fl. 36.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026800 Nr: 7445-33.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos D. S. Emilio - 

OAB:OAB/TO 4659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a inércia certificada à fl. 26, proceda à devolução dos 

presentes autos à origens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1034501 Nr: 4660-64.2018.811.0021

 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: FSN, VdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS, VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus Porto 

Silva Scotton - OAB:OAB/MT 20.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Diante de todo o exposto, concedo a parte requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa.(...), cite-se o requerido, nos 

termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual.(...), 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 09 de outubro 

de 2018 às 14h30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.

(...).Saliente-se que o pedido de cancelamento de audiência efetivado 

única e exclusivamente por quaisquer das partes – e não em conjunto - 

não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação da pena pela prática 

de ato atentatório à dignidade da justiça.Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado.A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço.Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24607 Nr: 3890-23.2008.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sival Pereira de Souza e Cia Ltda, Sival Pereira 

de Souza, Donizete Galdino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo.Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83559 Nr: 2396-84.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 De rigor, o deferimento do pedido formulado às fls. 81.

Nesse passo, renove-se a ordem de citação do executado dantes 

expedida, porém no endereço indicado na petição de fls. 81, 

deprecando-se o necessário e consignando as demais deliberações 

contidas na decisão de fls. 54.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1033963 Nr: 4296-92.2018.811.0021

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumário (Alçada)->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AESO, JFBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdO, JEPdC, MLPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALISSON HENRIQUE JUSTO E 

LEMES - OAB:31793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 Remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31757 Nr: 757-02.2010.811.0021

 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: Waldemar Fensterseifer

 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: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 (...). Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 
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controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109222 Nr: 1988-54.2016.811.0021

 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: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberléia Aparecida Pister da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a inércia certificada à fl. 68, intime-se a parte autora a 

promover medidas úteis ao prosseguimento do feito, porém de forma 

pessoal e com prazo para cumprimento de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito nos termos do § 1º do art. 485, do Código de Processo 

Civil.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101025 Nr: 2838-45.2015.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Moema Industria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEAR SEMENTES ÁGUA BOA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Martins Peixoto 

Neto21.492 - OAB:OAB/GO 21492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 Considerando que as partes foram devidamente intimadas a promoverem 

o andamento do feito, todavia permaneceram inertes – fls. 124, determino 

a devolução dos presentes autos à origem, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115888 Nr: 6102-36.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Gomes Meneses - ME, Nilson Gomes 

Menezes, Lourdes Gomes Menezes, Maria Aparecida Gomes Siqueira, 

Menezes e Siqueira Ltda EPP

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:OAB/MT 5048, Tulio Toyama Faleiro - OAB:19014/MT

 (...) Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição 

exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que 

diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de 

pedido de informações. Além disso, ao contrário do que aduz a 

exequente, a pesquisa de ativos financeiros por meio do Sistema Bacen 

Jud, atinge as cooperativas de crédito, não se mostrando razoável novo 

deferimento do pleito em razão da referida arguição. Nesse passo, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84912 Nr: 3750-47.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Cardoso de Sá

 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:

 Em análise ao pedido de fls. 100, deixo de deferir o referido pleito eis que 

já houve a expedição de alvarás para liberação do montante vinculado ao 

presente feito, conforme se vê às fls. 98/99.

 Diante de todo exposto, não havendo mais nada a ser impulsionado no 

presente feito, determino o arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84842 Nr: 3679-45.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Gandin

 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, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por NEIDE GANDIN em 

face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a executada colacionou ao feito a 

comprovação de cumprimento integral da obrigação.

 Instada a manifestar-se, a exequente permaneceu silente.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114970 Nr: 5426-88.2016.811.0021

 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: Lindoval Mendes de Oliveira, Lindieime Alves de 

Assunção Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Alves de Souza, Luiz Cesar 
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Alves de Souza

 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: Selio Soares de Queiroz - 

OAB:8470/MT

 (...) Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que 

haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Sem prejuízo, resta 

na presente decisão, proceder à análise acerca dos pontos 

controvertidos, bem como discorrer acerca da dilação probatória, 

conforme expresso no artigo 357 caput do Código de Processo Civil. (...) 

5) Da prova pericial Mostrando-se necessária a realização de prova 

pericial, nomeio como perito a empresa REAL BRASIL, devidamente 

cadastrada no Banco de Peritos da Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (dados anexos), para que proceda a perícia 

pleiteada, respondendo aos quesitos eventualmente formulados pelas 

partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos, nos termos do artigo 465, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se o perito sobre sua 

nomeação, devendo apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 

(dez) dias. Com a proposta nos autos, dê-se vista as partes, intimando-se 

a parte autora a depositar em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, os 

honorários do Sr. Perito, eis que foi quem postulara pela realização do ato. 

Sobrevindo aos autos o laudo pericial, retornem-me conclusos para 

aprazamento de audiência de instrução e julgamento para oitiva de 

testemunhas. Ratifico que resta vedada, conforme já determinado na 

decisão anterior, a discussão acerca da fixação dos pontos 

controvertidos. Intime-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84104 Nr: 2943-27.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Cardoso de Santana

 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

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ADÃO CARDOSO 

DE SANTANA em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a exequente postulou o 

arquivamento do feito em razão do integral cumprimento da obrigação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82189 Nr: 1034-47.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arizon Vasconcelos Luz

 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

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ARIZON 

VASCONSCELOS LUZ em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a executada colacionou ao feito a 

comprovação de cumprimento integral da obrigação.

 Instada a manifestar-se, a exequente permaneceu silente.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96021 Nr: 4550-07.2014.811.0021

 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: Valmir Oliveira Sousa

 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:

 Remetam-se os autos com vista à parte requerida para, querendo, 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, acerca do documento retor colacionado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 82194 Nr: 1039-69.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Ferreira dos Santos

 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

 Recebo os presentes embargos com efeito suspensivo em relação à 

parte controversa, aplicando a regra do parágrafo 1º do art. 919 do CPC, 

devendo ser ressaltado, todavia, que esta decisão se reveste do caráter 

rebus sic standibus, podendo ser modificada caso cessem as 

circunstâncias que a motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º 

do art. 919 do Código de Processo Civil:

“§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos 

efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou 

revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.”

 Consigno que in casu, analisando detidamente os autos, verifico que se 

fazem presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos 

com efeito suspensivo, sendo certo que, nesta fase de cognição sumária, 

reputo relevantes os fundamentos lançados pela parte embargante, sendo 

certo que o prosseguimento da execução poderá causar dano de difícil ou 

incerta reparação, não sendo exigível neste caso a prévia segurança do 

Juízo, já que se trata de execução contra a Fazenda.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os com efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920, I, do Código de Processo Civil.

 Intime-se.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 3673 Nr: 59-16.1998.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferrari Máquinas Agrícolas Ltda, Mário Sérgio 

Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rogério da Silva - 

OAB:PE-16993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:14932, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 Analisando os autos, verifica-se que a União em apertada síntese, 

pugnou pela designação de leilão judicial, justificando a falta de 

autorização legal e normativa para realização de venda de bens por 

iniciativa particular – fls. 305-v.

De rigor, o indeferimento do pedido de fls. 305-v, eis que atualmente, a 

forma de alienação de bens constritos judicialmente é feita, em regra, por 

meio de venda particular, não sendo uma simples opção dada ao 

interessado, conforme determina o artigo 879, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

No mais, verifica-se que o exequente se quer comprovou nos autos que 

tentou realizar a penhora do bem por meio de alienação particular.

O próprio legislador trata da iniciativa particular como regra, ao dispor, no 

artigo 881, que “A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a 

adjudicação ou a alienação por iniciativa particular”, ou seja, somente será 

efetivada a alienação em leilão judicial acaso reste frustrada a alienação 

particular.

Assim, indefiro o pedido de alienação por meio de leilão judicial, devendo o 

Interessado/Exequente providenciar a venda por iniciativa particular.

 Caso seja comprovada a impossibilidade ou frustração da venda 

particular, fica ao interessado aberta a possibilidade de requerimento de 

leilão judicial.

Assim, determino que intime-se o Exequente para que impulsione o feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30728 Nr: 5149-19.2009.811.0021

 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): Izabel Cristina Mazetti, Nelsi Maria Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido à fl. 136.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15751 Nr: 2688-79.2006.811.0021

 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): Darci Luiz Dallabrida, Luciana Brito Medrado 

Dallabrida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 SP, Rafael Beraldo Barros - OAB:12.970 MT

 (...). Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100646 Nr: 2611-55.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Ribeiro de Azevedo, Jandir Crespão, João Maria 

da Rosa, José Pedro Erthal, João Flavio Caldeira Boaventura, João Pinheiro 

de Oliveira, Josué Lopes Cardoso, Jossara da Aparecida Cassenotte 

Vacariano, Josiane Gonçalves Xavier, Julienne Ferreira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a presente demanda trata de discussão de direitos 

privados e disponíveis, ficando a cargo das partes a postulação acerca 

das provas, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1026954 Nr: 7540-63.2017.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odeny Martins Assunção Pérego, Onezimo 

Franzen Borges, Osmar Guntzel, Onilda de Jesus Oliveira, Oskar Willibaldo 

Geib, Patrícia Aparecida Capitanio, Pedro Balbino da Silva, Patricia de Lima 

Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 Considerando que a presente demanda trata de discussão de direitos 

privados e disponíveis, ficando a cargo das partes a postulação acerca 

das provas, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99209 Nr: 1800-95.2015.811.0021

 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: Tania Segura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A
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 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: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100647 Nr: 2612-40.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ledir Galera Scherer, Leia Cristina Couto Siqueira, 

Liliane Cristina Bueno, Lia Irene Monteiro, Leila Giacomolli, LISIANE MARIA 

LUZ FIGUEIRO, Lurdes Catarina Dall Agnol Anversa, Lucinéia Bernardo da 

Silva, Lucia Maria Behnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Recebo os presentes embargos com efeito suspensivo em relação à 

parte controversa, aplicando a regra do parágrafo 1º do art. 919 do CPC, 

devendo ser ressaltado, todavia, que esta decisão se reveste do caráter 

rebus sic standibus, podendo ser modificada caso cessem as 

circunstâncias que a motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º 

do art. 919 do Código de Processo Civil:

“§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos 

efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou 

revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.”

 Consigno que in casu, analisando detidamente os autos, verifico que se 

fazem presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos 

com efeito suspensivo, sendo certo que, nesta fase de cognição sumária, 

reputo relevantes os fundamentos lançados pela parte embargante, sendo 

certo que o prosseguimento da execução poderá causar dano de difícil ou 

incerta reparação, não sendo exigível neste caso a prévia segurança do 

Juízo, já que se trata de execução contra a Fazenda.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os com efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920, I, do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83994 Nr: 2833-28.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Jesus Ferreira de Lima

 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

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por PAULO JESUS 

FERREIRA DE LIMA em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a executada colacionou ao feito a 

comprovação de cumprimento integral da obrigação.

 Instada a manifestar-se, a exequente permaneceu silente.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 5818 Nr: 763-87.2002.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Decio Avelino Diel, Elcides José Salamoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Lorensini - 

OAB:1.314.173 OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11999/MT

 Defiro o pleito de fls. 249 e determino o apensamento dos presentes 

autos àqueles tombados sob o n.º 2376 (54-67.1993.811.0021).

 Com o apensamento, venham-me ambos conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2429 Nr: 32-38.1995.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Cumpra-se a decisão proferida nesta data, no bojo dos autos tombados 

sob o n.º 2376 (54-67.1993.811.0021).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2221 Nr: 37-60.1995.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Cumpra-se a decisão proferida nesta data, no bojo dos autos tombados 

sob o n.º 2376 (54-67.1993.811.0021).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2376 Nr: 54-67.1993.811.0021

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIACARDINI NETO - 

OAB:NONONONONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 Defiro o pleito de fl. 370-vs e determino o apensamento dos presentes 

autos àqueles tombados sob os códigos informados.

 Cumprida referida medida, certifique-se o Juízo prevento e, então 

remetam-se os autos conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001055-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAULO SERGIO DINIZ (TESTEMUNHA)

ROSELI MAGGIONI DINIZ (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001055-93.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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 

das testemunhas, para o dia 18 de dezembro de 2018, às 16h45min (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. Água Boa, 28 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DENISSON AQUINO DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE REJANE BREIER WEBBER (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000623-74.2018.8.11.0021 AUTOR: DENISSON 

AQUINO DA ROCHA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 
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demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a parte requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 09 de outubro de 2018 às 12h30min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes 

deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Intime-se. Cumpra-se. 

Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000986-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN (ADVOGADO(A))

AGUACAP RECAPAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000986-61.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

AGUACAP RECAPAGENS LTDA - ME Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito com pedido de tutela de urgência, promovida por 

AGUACAP RECAPAGENS LTDA-ME em face de ODILAR LUIS BURKE. 

Segundo relatos da inicial, a autora é cliente da operadora Vivo desde o 

ano de 2012, passando por várias mudanças de planos de acordo com as 

necessidades junto à telefonia móvel. Seguiu a narrativa no sentido de que 

a última alteração foi efetivada quando, em meados do mês de julho de 

2017, a operadora por meio de ligação telefônica ofereceu um plano com 

menores custos, o que fora aceito pela autora. Aduziu, no entanto, que a 

requerida passou a descumprir o que fora pactuado, emitindo cobranças 

acima das previstas as quais alega ter pago para, mesmo a maior, para 

não ficar sem a prestação dos serviços, porém, optou posteriormente pela 

troca de operadora, migrando para a operadora OI, momento em foi 

surpreendida com cobrança de multa e posterior negativação de seu 

nome/CNPJ. Em razão de tais motivos, pretende em sede de liminar, a 

retirada de seu nome/CPNJ dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito e, no mérito, a declaração de inexistência do débito com a 

condenação da requerida ao ressarcimento material e moral. Vieram-me 

os autos conclusos. É o necessário à análise e decisão. Tratam-se os 

presentes autos de processo de conhecimento onde fora requerido, de 

forma incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 
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parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. No mais, não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 03 de outubro 

de 2018, às 17h:30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Não sendo verificado 

nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática 

dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, de 

acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000463-49.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELA CANDIDA DA SILVA (REQUERENTE)

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000463-49.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCIELA CANDIDA DA SILVA De rigor o deferimento do pedido retro. 

Nesse passo, designo nova audiência para o dia 09 de outubro de 2018 

às 13h30min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, consignando as 

demais deliberações contidas no despacho inicial, com a ressalva de que 

a parte requerida deverá ser citada e intimada via mandado, no endereço 

informado por meio do id nº 13308741. Depreque-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

WA UTOMO RA XAVANTE (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001493-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GETULIO IOMOPIRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001554-14.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PENHO HORI BERAUTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001557-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DALVA PENHO HORI BERAUTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001564-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSI EHOMO WE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001544-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

REPITSI XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001543-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REPITSI XAVANTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001244-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

PERO O UTU O XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001551-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DALVA PENHO HORI BERAUTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PENHO HORI BERAUTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001567-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

AGRIMA PEDARATA O XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 396 de 768



Processo Número: 1001553-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DALVA PENHO HORI BERAUTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-12.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000074-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000057-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

WA UTOMO RA XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000061-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO RA XAVANTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu representante processual habilitado nos autos, para que, 

caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000032-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu representante processual habilitado nos autos, para que, 

caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu representante processual habilitado nos autos, para que, 

caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000040-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu representante processual habilitado nos autos, para que, 
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caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000047-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MACIEL ANTUNES (ADVOGADO(A))

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu representante processual habilitado nos autos, para que, 

caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu representante processual habilitado nos autos, para que, 

caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000066-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu representante processual habilitado nos autos, para que, 

caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000252-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

AFONSO WA ARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado no processo, para que, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000256-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

AFONSO WA ARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado no processo, para que, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000668-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. R. (REQUERENTE)

J. R. D. O. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. (REQUERIDO)

V. K. D. S. R. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se com o que entender de direito, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos, nos termos dos artigos 350 e 351 do 

CPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116562 Nr: 6546-69.2016.811.0021

 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: Joelma Soares da Cruz

 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: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, por meio 

de seus representantes processuais, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se, nos termos da juntada do laudo pericial de fls 70/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84501 Nr: 3341-71.2012.811.0021

 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: HdLCS, Adriana da Luza Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seus representantes processuais, 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 o trânsito em 

julgado certificado à fl. 100.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-37.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IZISLENE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que tendo em vista a juntada de documentos 

da parte reclamada id 14876229, noticiando o cumprimento da sentença, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado do promovente 

para requerer o que enteder de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000343-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINO DE OLIVEIRA CARVALHO (EXEQUENTE)

ARTHUR RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VILMAR ANTONIO DEBASTIANI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de 03 (três) dias em 

14/08/2018, sem pagamento da dívida pelo executado. Assim sendo 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado do exequente 

do r. despacho do MM. para no prazo de 10 dias, impulsionar o feito 

devendo postular por medidas típicas executórias. Assinado 

e l e t r o n i c a m e n t e  p o r :  E L E O N O R A  B I S S O L O T T I 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 14829772 18081814010889900000014545845

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRESSA MORAIS CHAVES (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PEDRA (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: 19/10/2018 Hora: 14:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 10536 Nr: 590-95.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLAM GARCIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 10536

Vistos, em correição.

Trata-se de Execução de Sentença por Wanderson Garcia Barbosa em 

face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados e representados nos autos.

Devidamente intimado, o INSS impugnou a execução, porém a Exequente 

concordou com o valor apresentado pelo Executado (fls. 285/286).

É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme consignado no relatório, o Exequente concorda expressamente 

com o valor apresentado pelo Executado.

 Diante o exposto, e por não haver qualquer irregularidade no cálculo 

apresentado pelo executado, HOMOLOGO o cálculo de fls. 285/286, e nos 

termos do artigo 924, II do NCPC, julgo extinta a presente execucional.

P.R.I.

Transitada em julgado a sentença, expeça-se a requisição de pequeno 

valor (RPV) ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1.ª Região, do valor homologado na presente 

execução.

Após, com informação nos autos acerca do depósito, expeça-se alvará 

de levantamento em favor do D. Advogado da Autora, devendo este 

prestar contas dos valores levantados, no prazo de 30 (trinta) dias, após 

o efetivo levantamento.

Decorrido o prazo acima assinalado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2017.

 IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96911 Nr: 2826-29.2018.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96911

Vistos.

Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos, bem como 

tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 

vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de serem 

penhorados tantos bens quanto bastarem para o pagamento do débito 

alimentar, nos termos do art. 528, § 1º e 530 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96187 Nr: 2536-14.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 96187

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise liminar para após realização de audiência de 

conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, 

para após a apresentação da contestação, uma vez que os fatos contidos 

na exordial demandam de acordo prévio realizado entre as partes, o que 

necessitam de melhor análise por este Juízo; não vislumbrando ainda, com 

os documentos acostados, nesta seara processual, obstáculo no 

aguardo/realização da audiência retro mencionada.

Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 16 de outubro 

de 2018 às 12h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 98066 Nr: 3314-81.2018.811.0020

 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): MJL, JER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais motivos, DEFIRO o requerido pelo Parquet, DETERMINANDO:

 I – Requisite da Secretaria Municipal de Assistência Social que realize o 

acompanhamento e apoio Psicológico com Menor, bem como inclua a 

mesma em programas sociais ou de auxilio a família, juntando documento 

comprobatório no prazo de 30 (trinta) dias;

 II – Requisite ao Conselho Tutelar, para que acompanhe a menor e informe 

mensalmente, juntando relatório até o dia 10 (dez) de cada mês, pelo 

período de 03 (três) meses; e,

 III – Requisite dos Profissionais cadastrados neste Juízo para que realize 

estudo social e psicólogo na residência do menor, devendo apresentar 

relatório até o dia 10 (dez) de cada mês, pelo período de 03 (três) meses.

 Ultrapassado o prazo de 03 (três) meses, com os devidos relatórios e 

informações, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Ciência ao Ministério Público.

 Citem-se os Requeridos Maria José Leite e José Eurípedes Rodrigues 

para contestar a presente medida, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96793 Nr: 2758-79.2018.811.0020

 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): MDDFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais motivos, DEFIRO o requerido pelo Parquet, DETERMINANDO:

 I – Requisite da Secretaria Municipal de Assistência Social que realize o 

acompanhamento e apoio Psicológico com Menor, bem como inclua a 

mesma em programas sociais ou de auxilio a família, juntando documento 

comprobatório no prazo de 30 (trinta) dias; e,

 II – Requisite ao Conselho Tutelar, para que acompanhe a menor e informe 

mensalmente, juntando relatório até o dia 10 (dez) de cada mês, pelo 

período de 03 (três) meses.

 Ultrapassado o prazo de 03 (três) meses, com os devidos relatórios e 

informações, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cite-se a Requerida Maria das Dores Ferreira da Silva para contestar a 

presente medida, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 76322 Nr: 4301-88.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZELIA QUINTILHANO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 76322

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pelo Município de Alto 

Araguaia – MT em face de Deuzelia Quintilhano de Abreu.

Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC (Ref. 21).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida a CDAs 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às Ref.21 comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95829 Nr: 2387-18.2018.811.0020

 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): DRDS, MJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Digo isto pelo fato de que, condição de miserabilidade, não pode ser 

considerada como necessidade obrigatória de aplicação de medida de 

proteção disposta no Estatuto de Criança e do Adolescente, ou seja, a 

meu sentir, em linhas gerais, e de uma análise perfunctória, não está 

havendo afronta ao principio da proteção integral a criança e ao 

adolescente.

 Por tais motivos, DECIDO:

 I – DEFIRO o pedido de letra “d”, DETERMINANDO que seja oficiado 

IMEDIATAMENTE o Prefeito e a Secretária de Assistência Social de Alto 

Araguaia – MT para prestar assistência material (roupas, alimentos, etc.) à 

família dos Menores, bem como os inclua nos programas sociais 

disponibilizados, DEVENDO juntar as comprovações/informações no prazo 

de 15 (quinze) dias; e,

II – INDEFIRO o pedido de letra “b” e “c”, por em análise perfunctória, ao 

que parece, os profissionais do CRAS e/ou CREAS estão acompanhando 

os Menores; sendo qu, o próprio Ministério Público também, em desejando, 

pode requisitar a realização deste acompanhamento por aqueles 

profissionais, bem como, requisitar ao Conselho Tutelar que realize 

acompanhamento (como o que já vem ocorrendo) perante os Menores e 

seus Genitores.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67666 Nr: 3312-19.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO GARCIA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67663 Nr: 3309-64.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A DE S PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67594 Nr: 3241-17.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA ROMUALDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67591 Nr: 3238-62.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIAS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67790 Nr: 3431-77.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL TOLENTINO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 67790

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pelo Município de Alto 

Araguaia – MT em face de José Ferreira de Carvalho.

Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC (Ref. 27).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida a CDAs 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às Ref. 27 comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97355 Nr: 3014-22.2018.811.0020

 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):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais motivos, DEFIRO o requerido pelo Parquet, DETERMINANDO:

 I – Que a equipe multiprofissional cadastrada nesta Comarca, realize 

estudo social e psicológico com apoio e acompanhamento, mensalmente, 

nas residências dos Menores, elaborando e juntando os competentes 

relatórios até o dia 10 (dez) de cada mês; pelo prazo de 03 (três) meses;

 I – Requisite informações do(a) Diretor(a) da escola em que Menores 

frequentam, para que esclareça sobre o relatado nestes autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como as medidas que estão sendo adotadas 

para que tais fatos não mais voltem a ocorrer, sob pena de 

responsabilização pessoal dos dirigentes e educadores, nos termos do 

ECA e do CP (artigo 13, parágrafo 2º) ; e,

 III – Requisite informações do Conselho Tutelar, para que informe qualquer 

eventual ocorrência que tenham ou envolvam os Menores, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Ultrapassado o prazo de 03 (três) meses, com os devidos relatórios e 

informações, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67668 Nr: 3314-86.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÍS ANDRÉIA BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67676 Nr: 3322-63.2015.811.0020

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67677 Nr: 3323-48.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA MARCIA S. CUNHA E NEVERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67579 Nr: 3228-18.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARNALDO LOPES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 63040 Nr: 925-31.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMASHOPP VOTUPORANGA COMERCIAL 

LTDA, JAIR ANTONIO GARCIA, ORIVALDO CARRARO, JOSE VEIGA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o exequente para apresentar endereço atualizado do Executado 

e/ou o valor atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67574 Nr: 3224-78.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORIVALDO P. DE SOUZA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56401 Nr: 2163-56.2013.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILIA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o exequente para apresentar endereço atualizado do Executado 

e/ou o valor atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75761 Nr: 3957-10.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FRAGA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º75761

 Vistos.

 Intime-se o exequente para apresentar endereço atualizado do Executado 

e/ou o valor atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74461 Nr: 3030-44.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKIYAMA DIAS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º74461

 Vistos.

 Intime-se o exequente para apresentar endereço atualizado do Executado 

e/ou o valor atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
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extinção.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74867 Nr: 3333-58.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º74867

 Vistos.

 Intime-se o exequente para apresentar endereço atualizado do Executado 

e/ou o valor atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67572 Nr: 3222-11.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISA ELIAS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67609 Nr: 3256-83.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZIÁRIO MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 67609

 Vistos.

 Tendo em vista a realização de acordo entre as Partes, na Ref.,26 

intime-se o polo Exequente para informar se o acordo está sendo 

devidamente cumprido, se já foi totalmente liquidado ou necessidade de 

prazo de suspensão nos termos do artigo 921, V, CPC.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67139 Nr: 2813-35.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 67139

 Vistos.

 Tendo em vista a realização de acordo entre as Partes, na Ref.31, 

intime-se o polo Exequente para informar se o acordo está sendo 

devidamente cumprido, se já foi totalmente liquidado ou necessidade de 

prazo de suspensão nos termos do artigo 921, V, CPC.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67564 Nr: 3215-19.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS RICARDINO VILELA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83956 Nr: 3489-12.2017.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 83956

 Vistos.

 Cumpra em sua integralidade a decisão retro (REF.4).

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 76763 Nr: 4608-42.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL FLAVIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 28 de agsoto de 2018.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67550 Nr: 3205-72.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRA NUNES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74194 Nr: 2845-06.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILOGS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA, AGRENCO DO BRASIL S. A , PEDRO LUIZ LOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 28 de agsoto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67194 Nr: 2867-98.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA DE CARVALHO MARTINS - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 96194

 Vistos.

 Haja vista manifestação de Ref.31, certifique o trânsito em julgado as 

Sentença de Ref.25; com trânsito em julgado arquive-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67548 Nr: 3203-05.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 63076 Nr: 949-59.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA ALO LTDA - ME, ORLANDO 

GOMES, LOURDES MARIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 63076

 Vistos.

 Atente-se a Secretaria deste Juízo à decisão de Ref.18, de modo a 

proceder efetivo cumprimento em face da Fazenda Pública Estadual.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67547 Nr: 3202-20.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAMAR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67542 Nr: 3198-80.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINALVA INÁCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 76009 Nr: 4090-52.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALITA ANGÉLICA DE MORAIS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 
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presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75697 Nr: 3916-43.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SEVERO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 79479 Nr: 901-32.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCIDES FRANCO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 79479

Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir 

– justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 3824-65.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE BORGES MACHADO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75334 Nr: 3640-12.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67539 Nr: 3196-13.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSO INACIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88009 Nr: 5255-03.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 88009

Vistos.

Haja vista o apresentado na manifestação do Requerido na referência 12, 

Dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito, pelo prazo legal.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75330 Nr: 3636-72.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIO DAVID DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.
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IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75326 Nr: 3632-35.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARA MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69182 Nr: 374-17.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE FRANÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 69182

Vistos.

Haja vista o certificado na referência 139, DEFIRO o requerido o requerido 

pelo Município na referência 136, DEVENDO a Senhora Gestora 

Providenciar o necessário para sua efetivação.

 Após, intimem as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumprida as determinações, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75324 Nr: 3631-50.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MACHADO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75686 Nr: 3908-66.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMA MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75411 Nr: 3700-82.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75304 Nr: 3613-29.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA SILVA SALLES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67535 Nr: 3192-73.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K.R. A VIGILATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74911 Nr: 3366-48.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTHON VIEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74678 Nr: 3191-54.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSILIA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74674 Nr: 3187-17.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIDE PEREIRA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74657 Nr: 3171-63.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67533 Nr: 3191-88.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74647 Nr: 3161-19.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR VILELA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74602 Nr: 3131-81.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO FRANCISCO SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74485 Nr: 3054-72.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.
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 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67529 Nr: 3187-51.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILDA LIOTÉRIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67764 Nr: 3407-49.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves MOreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 67764

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pelo Município de Alto 

Araguaia – MT em face de Maria Aparecida Alves Moreira.

Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC (Ref. 22).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida a CDAs 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às Ref. 22 comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67605 Nr: 3253-31.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 67605

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pelo Município de Alto 

Araguaia – MT em face de José Ferreira de Carvalho.

Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC (Ref. 24).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida a CDAs 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às Ref. 24 comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67526 Nr: 3184-96.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68221 Nr: 3817-10.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE SOUZA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68132 Nr: 3747-90.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEIA ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68128 Nr: 3743-53.2015.811.0020

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCLENEY FERREIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67653 Nr: 3300-05.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. B. DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68119 Nr: 3735-76.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESLEI SOUZA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68114 Nr: 3730-54.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEMERSON ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67427 Nr: 3086-14.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67524 Nr: 3182-29.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67519 Nr: 3177-07.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DE CARVALHO E IRMÃOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67513 Nr: 3171-97.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIEL FERREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67504 Nr: 3162-38.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67659 Nr: 3305-27.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEZY RIBAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66461 Nr: 2530-12.2015.811.0020

 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: GBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPCD, ECD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRYS KELLEN MARTINS 

RIBEIRO - OAB:20323/O

 Intimação dos requeridos acerca da parte dispositiva da sentença: "...Com 

essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial, com 

resolução de mérito (CPC, art. 487, inciso I), JULGO PROCEDENTE o pleito 

deduzido na ação negatória de paternidade, para:

 a) DECLARAR a inexistência da filiação e conseqüente nulidade do 

registro, determinando a exclusão do nome do Sr. ELMI CREI DUARTE e 

dos avós paternos do registro de nascimento da menor BEATRYZ 

GABRYELLY CANABRAVA DUARTE, determinando sua retificação e 

exclusão do atual patronímico e nome do pai, bem como dos avós 

paternos. b) DECLARAR que GILSON BORGES DA SILVA, é pai de 

BEATRYZ GABRYELLY CANABRAVA DUARTE, cuja retificação será 

averbada no registro civil, com as cautelas e sigilo recomendado pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 21. EXPEÇA-SE mandado ao 

Cartório de Registros de Pessoas Físicas para que sejam procedidas às 

retificações em consonância com o estatuído nesta sentença. 22. Sem 

custas ou condenação em honorários advocatícios frente à natureza da 

demanda, sendo a parte sucumbente beneficiária da Justiça Gratuita.

 23. NOTIFIQUE-SE ainda o douto representante do Ministério Público. 24. 

Após o trânsito em julgado, tomadas a medidas de costume, ARQUIVE-SE 

o presente feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69692 Nr: 568-17.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LOPES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52376 Nr: 1735-11.2012.811.0020

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA 

E COMÉRCIO DE ÓLEOS BIODIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TRABACHIN - ME ( TRABACHIN 

TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao item 4 da Decisão de fls. 101, 

promovo a intimação da parte Impugnada acerca do disposito da sentença 

de fls. 87/89, abaixo transcrito: "12. À luz do exposto, com fulcro no art. 

1.022, do CPC/2015, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração 

em apreço, pois vislumbro hipótese de omissão. Sendo assim, INDEFIRO o 

pedido formulado de pagamento das custas ao final."

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50793 Nr: 2759-11.2011.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KWMG, APGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital: 30 (trinta)

Nome do(s) Intimando (a,s): Executados(as): Antonio Marques da Silva, 

CPF: 89515722187, RG: 1.084.366-3/SSP- MT, Filiação: Jerônimo Marques 

Bispo e Leovaldina da Silva, data de nascimento: 09/08/1978, brasileiro, 

natural de Alto garças-MT, convivente, gari. Endereço: Rua 21, nº 55 ou 

286 (Lado Esquerdo), Bairro: Vila Aeroporto, Cidade: Alto Araguaia-MT.

Valor das Custas Processuais: R$ 726,95 (setecentos e vinte e seis reais 

e noventa e cinco centavos)

Prazo para pagamento: 05 (cinco) dias

Pagamento sob pena de: restrição do nome e CPF junto ao Protesto 

Extrajudicial

Nome e cargo do digitador: Mauro de Oliveira Santos - Gestor 

Administrativo II

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar: Art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes
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 Cod. Proc.: 75127 Nr: 3484-24.2016.811.0020

 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: ELY PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINDO PEREIRA DE SOUZA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 Intimação do requerido acerca da parte dispositiva da sentença: "...Com 

essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial, com 

resolução de mérito (CPC, art. 487, inciso I), JULGO PROCEDENTE o pleito 

deduzido na ação de investigação de paternidade, para declarar que 

GUMERCINDO PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, é pai da 

requerente ELY PEREIRA DE SOUZA, cuja retificação será averbada no 

registro civil, advindo daí, todas as conseqüências jurídicas, com as 

cautelas e sigilo recomendado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

14. DETERMINO que se expeça mandado de averbação da paternidade no 

registro de nascimento da autora no Cartório competente. 15. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios frente à natureza da 

demanda, sendo as partes beneficiárias da Justiça Gratuita. 16. 

Cumpridas todas as determinações, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações de estilo.".

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105355 Nr: 5067-17.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:SP/327.026, Rodrigo Ayres Martins de Oliveira - 

OAB:100.391/RJ

 Vistos etc.

 DEFIRO o bloqueio de contas do executado através do sistema 

BACENJUD, no montante indicado de R$ 53.118,68. A busca deverá ser 

realizada em nome de BANCO BMG S/A, CNPJ nº 61.186.680/0001-74.

Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, 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 (artigo 854, § 2º, do CPC).

 Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA para se manifestar 

a respeito, no prazo de cinco (05) dias.

 Caso a penhora online reste infrutífera, DÊ-SE vista ao exequente par que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89265 Nr: 4994-16.2013.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos, 

bem como para no prazo legal manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 45509 Nr: 1676-30.2010.811.0008

 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): SHILENE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar oq eu de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47436 Nr: 3602-46.2010.811.0008

 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: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS, 

PETROBRAS COMECIALIZADORA DE ENERGIA LTDA - PBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PIEPER ESPINOLA - 

OAB:AOB/MT 8.489, GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO LOS 

CANÇADO - OAB:74095/AB-MG, MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:OAB/MT 6.412, TÚLIO FREITAS SOUZA - OAB:61.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - OAB:MT 8.505-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do do retorno dos autos, 

bem como para manifestar oq eu de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85738 Nr: 1548-05.2013.811.0008

 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: ANDERSON CRISTIANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do do retorno dos autos, 

bem como para manifestar oq eu de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92996 Nr: 2906-68.2014.811.0008

 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: SANSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245 A /MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do do retorno dos autos, 

bem como para manifestar oq eu de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94315 Nr: 3923-42.2014.811.0008

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE CRISTIAN 

CARPENEDO - OAB:6337, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - 

OAB:11691/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do do retorno dos autos, 

bem como para manifestar oq eu de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82710 Nr: 4436-78.2012.811.0008

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

 PARTE AUTORA: NTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15.703/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do do retorno dos autos, 

bem como para manifestar oq eu de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124763 Nr: 3618-53.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA GUIA, Zelito Marques da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

S/A LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, MARCIO ALEXANDRE MALFATI - 

OAB:OAB/MT 16.943-A

 Intimação das partes Requeridas para tomar conhecimento da r. sentença 

a qual segue transcrito em sua parte final " III – Dispositivo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o reconhecimento da 

procedência do pedido formulados na ação de cobrança proposta por 

MARIA JOSÉ DA SILVA GUIA e ZELITO MARQUES DA GUIA em desfavor 

de YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A., em relação ao direito dos autores quanto ao 

recebimento dos valores correspondente ao contrato de adesão n. 

2374268, do grupo de consorcio 5666 e cota 062.00, em decorrência do 

falecimento do segurado Joacyr Marques da Silva Guia, falecido em 

21.02.2015, devendo o pagamento ocorrer em parcela única. Sobre o 

valor da indenização deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da sentença.

 Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inc. I e III, “a”, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno as requeridas ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, levando em consideração 

o critério da razoabilidade e a simplicidade da causa, o grau de zelo do 

profissional, o lugar da prestação de serviço, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §§ 2º, do CPC), 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido na causa.

 Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. " Referente ao presente feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111093 Nr: 2367-34.2016.811.0008

 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: LUIZ MARCELO DIAS VASCONCELOS, MLDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEIA MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Aberta a audiência, foi colhido o depoimento pessoal do 

autor. A requerida não compareceu a audiência, apesar de devidamente 

intimada. Defiro o pedido da parte autora, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para a juntada do referido documento, bem como para apresentação 

de alegações finais. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83457 Nr: 4891-43.2012.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO MARQUES DA SILVA, MISELEM 

BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:MT-713

 Vistos.

 O requerimento formulado pelo Estado de Mato Grosso às fls. 168/169, foi 

indeferido nos autos em apenso, nos seguintes termos:

“O próprio CPC, no artigo 55, §1º menciona que os processos serão 

reunidos para decisão conjunta, exceto se um deles já tiver sido 

sentenciado. No caso dos autos, que se encontra em fase de 

cumprimento de sentença, a reunião com outras ações somente trará 

prejuízos aos exequentes, não tendo nenhuma relevância, uma vez que a 

questão já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.

Neste sentido, indefiro a reunião destes autos com os demais 

mencionados pela Fazenda Pública, o que não impede que esta extraia 

cópia dos documentos que entenda pertinentes para juntada nos outros 

processos”.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105847 Nr: 5387-67.2015.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ARAUJO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251/B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer os 

dados bancarios , para a transferencia dos valores

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101012 Nr: 2257-69.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS MET E USINAGEM - ME, DOUGLAS 

BERNARDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes executadas GENESIS METALURGICA E 

USINAGEM-ME e DOUGLAS BERNARDO BABOSA, na pessoa do seu 

advogado e em não possuindo pessoalmente, para que no prazo de 

quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 49.720,49, 

conforme planilha apresentada às folhas 46/48, devendo ser corrigidos 

até a data do efetivo pagamento, sob pena de não o fazendo ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do 

CPC).
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Sem prejuízo da providência supra, DETERMINO sejam retificados os 

registros e a autuação, uma vez que se trata de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, DÊ-SE vista 

ao exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83610 Nr: 442-08.2013.811.0008

 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: ZILDA PINTO DE PAULA

 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 do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição,

1- Recebo o recurso de apelação no seu regular efeito (artigo 1012 do 

NCPC), devendo o recorrido ser intimado para apresentação de 

contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, para regular processamento e 

julgamento.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130355 Nr: 6741-59.2017.811.0008

 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: ORESTE MOREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação Rescisão de Contrato c.c Danos Morais e Pedido de 

Busca e Apreensão com Tutela de Urgência proposta por Oreste Moreira 

de Lima em face de Elizeu Francisco Oliveira da Silva, ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 47/48.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81447 Nr: 3122-97.2012.811.0008

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVA MARQUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco 

Panamericano S.A em face de Gilva Marques Gomes, ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 181/182.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103026 Nr: 3492-71.2015.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tendo em vista que o executado fora devidamente citado (fls. 20) e 

deixou transcorrer in albis o prazo sem comprovar o pagamento do débito 

ou apresentar justificação, determino a intimação da parte exequente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito sob pena 

de arquivamento.

 Em caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo 

Juízo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo independentemente 

de nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107457 Nr: 217-80.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO CLEMENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 5.237

 Vistos,

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

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprove que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 
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exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

4. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132356 Nr: 7884-83.2017.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46594 Nr: 2760-66.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIGIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852

 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.: 47098 Nr: 3264-72.2010.811.0008

 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: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 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.: 53992 Nr: 197-31.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SOLITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 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.: 55260 Nr: 1460-98.2012.811.0008

 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: IRACY DE OLIVEIRA CARVALHO

 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:

 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.: 80180 Nr: 1773-59.2012.811.0008

 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: REJANE FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:MAT.1662135, LIVIA PATRIOTA HOLANDA DE AMORIM - 

OAB:MATR-2251908

 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.: 80286 Nr: 1885-28.2012.811.0008

 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: ROMILDO FRANCO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 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.: 81745 Nr: 3451-12.2012.811.0008

 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: Liberato Evaristo Pereira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 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.: 90068 Nr: 410-66.2014.811.0008

 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: MANOEL CLEMENTINO FILHO

 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:

 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.: 90116 Nr: 452-18.2014.811.0008

 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: CARMELITA DE JESUS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

- OAB:

 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.: 93006 Nr: 2915-30.2014.811.0008

 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: JOAO DE PAULA DUVIGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:MAT. 1526582

 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.: 96091 Nr: 5276-20.2014.811.0008

 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: GICELMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 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.: 96248 Nr: 5387-04.2014.811.0008

 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: HELIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:OAB/MT 8272

 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.: 100934 Nr: 2213-50.2015.811.0008

 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: JAIME HOEPPERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HENRIQUE 

FORTUNATO - OAB:

 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.: 102516 Nr: 3200-86.2015.811.0008

 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: BENEDITO JOSÉ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 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 
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faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113261 Nr: 3600-66.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/MT 9.309 CPF 

924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 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.: 36697 Nr: 2904-11.2008.811.0008

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:135635/RJ-, JAQUELINE UMENO - OAB:, JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:SP / 103.587

 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.: 37657 Nr: 71-20.2008.811.0008

 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: Neuza Maria Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366

 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.: 96393 Nr: 5498-85.2014.811.0008

 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: HENRIQUE LONGO SANDRI, MYRNA RIBEIRO SALES 

SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIONEI JOSE SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA BRIZZOLLA FERREIRA 

DA SILVA - OAB:16.432-MT, Francisco Anis Faiad - OAB:3520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, ULISSES 

RABANEDA DO SANTOS - OAB:8948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 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.: 137611 Nr: 3149-70.2018.811.0008

 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: TEREZA FERREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida ciente do termo de auidência e até o 

momento não apresentou contestação, assim decorreu seu prazo legal. 

Nada Mais.

Sendo assim impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para requerer o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94704 Nr: 4254-24.2014.811.0008

 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: DEONILDES RODRIGUES DE LARA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente intimada da decisão de fls. 

86, e ate o presente momento não apresentou qualquer manifestação, 

assim decorreu seu prazo legal. Nada Mais.

Sendo assim intimo o advogado da parte autora para manofestar-se. No 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50696 Nr: 1743-58.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDINA LEITE DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:8973, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121985 Nr: 2017-12.2017.811.0008

 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: DINA CLOVALSQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120679 Nr: 1236-87.2017.811.0008

 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: DIVINO ALVES 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:

 Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113379 Nr: 3680-30.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133410 Nr: 581-81.2018.811.0008

 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): SIDINEI RIOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 60, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129536 Nr: 6311-10.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107817 Nr: 420-42.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCILA PEDRO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 fim de que o causídico aporte aos autos certidão de óbito da autora. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117651 Nr: 6395-45.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZA NOBERTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50032 Nr: 1352-06.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDINO OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:8973, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44954 Nr: 1175-76.2010.811.0008

 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: ONÉLIA RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc... I- Defiro o pedido do douto causídico, posto que concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que seja aportado aos autos referido 

atestado médico da parte autora. II- Outrossim, decorrido prazo e com a 

juntada do documento, certifique-se e volvam-me os autos conclusos para 

redesignação de audiência. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129204 Nr: 6096-34.2017.811.0008

 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: ANA DA GUIA ALMEIDA

 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:

 Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 
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os autos conclusos para sentença. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131542 Nr: 7408-45.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 306 Nr: 57-27.1994.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA, GUSTAVOA 

GODOI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 287/288, posto que, determino a realização de 

avaliação e penhora do(s) imóvel(is) informado(s) às fls. 290.

 Com a apresentação da avaliação do bem, volvam-me os autos conclusos 

para designação de data para realização de hasta pública.

 Cumpra-se.

Expeça o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141973 Nr: 6118-58.2018.811.0008

 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: ALLEN WESLLEY ARANDA, AKSA, NSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARADE CAROLINE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Posto isto, DEFIRO a liminar pretendida, e concedo a guarda provisória 

dos menores, Ana Karoline Santos Aranda e Nicole Santos Aranda, ao Sr. 

Allen Weslley Aranda, que deverá comprometer em bem cuidar e zelar 

pelos interesses da infante, prestando-lhe assistência material, moral e 

educacional, empenhando o necessário para o sadio desenvolvimento da 

criança. 10. Intime-se a parte autora, para que compareça a secretaria 

deste juízo com a finalidade presta compromisso e assinar o Termo de 

Guarda Provisória, que deverá ser expedido pelo Sr. Gestor Judiciário. 11. 

Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.12. Após, cite-se o requerido para, querendo, responder aos 

termos da ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no 

endereço indicado na inicial, determino, . Intimem-se as partes para que 

compareçam a aludida solenidade, anotando-se que, em não havendo 

conciliação, o prazo para apresentação de contestação fluirá a partir da 

data da referida audiência (art. 335, inc. I, do CPC).14. Deverá constar no 

mandado de intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC).15. Notifique-se o 

representante do Parquet, para querendo, compareça a audiência 

supramencionada.16. Ademais, determino a realização de estudo 

psicossocial in locuo, sem aviso prévio, a ser realizado no ambiente 

familiar dos genitores, devendo o laudo ser juntado aos autos no prazo de 

30 (trinta) dias. 17. Com a juntada dos laudos de estudo psicossocial, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.18. 

Expeça-se o necessário. 19. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37415 Nr: 3774-56.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIQUE PROMOTORIA DE VENDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:128938/SP, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 Vistos,

 Considerando a manifestação de fls. 168/170, em havendo valor 

remanescente na execução, intime-se a parte devedora, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do valor do débito, ou 

comprove que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

Após o transcurso no prazo assinalado, tornem-me os autos conclusos 

para liberação dos valores depositados nos autos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120309 Nr: 987-39.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 23739 Nr: 509-17.2006.811.0008

 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: MADISON RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 30 (trinta) dias efetue 

o pagamento do valor da condenação, ou comprove que já o fez, nos 

termos do art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

4. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54928 Nr: 1130-04.2012.811.0008

 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: VILMA DOS SANTOS XAVIER SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 
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OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116264 Nr: 5553-65.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 26/30 posto que determino a citação da parte 

executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como 

defensor dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimado para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação da parte interessada, 

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.: 83162 Nr: 4869-82.2012.811.0008

 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 - ATUAL 

BANCO FINASA/AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Cleiton dos Santos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A E 45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Indefiro o pedido formulado às fls. 86/86-v°, vez que, trata-se de mera 

reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo (fls. 84), razão pela qual 

utilizo-me dos mesmos fundamentos já expostos na decisão que a 

denegou.

 Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover 

o normal prosseguimento do feito, apresentando aos autos endereço 

atualizado da parte contrária ou requeira sua intimação por edital.

Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, desde 

já, e determino a intimação da parte requerida por edital, com prazo de 15 

(quinze), observando-se o disposto no §2° do artigo 275, do NCPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação da parte exequente ou 

com mera reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92188 Nr: 2270-05.2014.811.0008

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genebaldo Firmino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Indefiro o pedido formulado às fls. 101/103, vez que, trata-se de mera 

reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo (fls. 99), razão pela qual 

utilizo-me dos mesmos fundamentos já expostos na decisão que a 

denegou.

 Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover 

o normal prosseguimento do feito, apresentando aos autos endereço 

atualizado da parte contrária ou requeira sua citação por edital.

Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, desde 

já, e determino a intimação da parte executada por edital, com prazo de 15 

(quinze), observando-se o disposto no §2° do artigo 275, do NCPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação da parte exequente ou 

com mera reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e 

arquivem-se os autos independentemente de nova conclusão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139738 Nr: 4399-41.2018.811.0008

 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: ELIANE RODRIGUES NEVES DE BRITO, JILVANE JOSE 

DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381-MT, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20.670-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Trata-se de ação de Divórcio Consensual e Partilha de Bens, proposta 

por Eliane Rodrigues Neves de Brito e Jilvane Jose de Brito (qualificados 

nos autos).

2. Narra a exordial de fls. 05/10 que as partes realizaram acordo quanto 

ao divórcio, pois o casal encontra-se separado de fato e não tem qualquer 

intenção de voltar a conviver, a partilha dos bens e a guarda do filho 

menor. Desse modo, requerem a dissolução do casamento, com a 

homologação da transação por este Juízo.

 3. Foram juntados aos autos os documentos de fls. 11/26.

4. O Representante do Ministério Público manifestou-se ás fl. 28.

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

dissolução do vínculo matrimonial pelo divórcio, alternativa não resta 

senão o deferimento do pedido de homologação, nos termos do art. 487, 

inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54829 Nr: 1032-19.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da impugnação à execução , intime o autor na pessoa de seu 

advogado para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81082 Nr: 2739-22.2012.811.0008

 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: JONIVAL SOUZA DE ALMEIDA

 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 (ATOS)

Em face da manifestação p. 126vº, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108048 Nr: 586-74.2016.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARTINAZZO, ALINE MARTINAZZO, 

FIDELIS MARTINAZZO, ANECIR CENI MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES SOUZA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da proposta de honorários pp. 347/351, intime-se as partes para 

se manifetarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139955 Nr: 4537-08.2018.811.0008

 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: ANTONIO NOGUEIRA GOMES, MARIA APARECIDA DA 

COSTA NOGUEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINDO VICENTE PEREIRA, ELZA MARIA 

DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULINEY FERREIRA MENDES 

BORBA - OAB:MT-23744

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Novembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48123 Nr: 4282-31.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108118 Nr: 630-93.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118226 Nr: 6744-48.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118395 Nr: 6913-35.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118367 Nr: 6885-67.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 
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presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85884 Nr: 6030-30.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TARGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83835 Nr: 5087-13.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110028 Nr: 1735-08.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50777 Nr: 1767-86.2011.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE SOUZA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118485 Nr: 7003-43.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, 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:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118382 Nr: 6900-36.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLACIDO SAMPAIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, 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:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84875 Nr: 5718-54.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO NOTARIAL DO I OFICIO

 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, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118257 Nr: 6775-68.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41630 Nr: 4375-62.2008.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118474 Nr: 6992-14.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSE CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 123104 Nr: 2668-44.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE JOÃO APARECIDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Autos: 2668-44.2017.811.0008 - Código: 123104

Recuperando: Kaique João Aparecido Campos

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I- Diante do não cumprimento das condições impostas na audiência 

admonitória, notadamente ao comparecimento mensal e o pagamento de 10 

(dez) parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta), designa-se audiência de 

justificação para o dia 05 de setembro de 2018, às 14:15 horas.

II- Intime-se recuperando .

III- Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 23 de julho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 125307 Nr: 3850-65.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS RIANE RODRIGUES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 I – Homologa-se o pedido de desistência da testemunha Silvano Pereira da 

Silva, conforme requerido pelo MPE (fl. 161). II – Acolhe-se a justificativa 

apresentada pela acusada às fls. 155/6, eis que acompanhada de 

substrato fático-probatório, registrando que a acusada deverá dar 

continuidade ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, 

sob pena de sobrevir decreto preventivo. III – Expeça-se o necessário 

para a audiência de instrução e julgamento designada no feito. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125307 Nr: 3850-65.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS RIANE RODRIGUES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 Autos: 3850-65.2017.811.0008 - Código: 125307.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – A versão da denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de 

provas constantes no inquérito policial, laudo pericial e o material 

apreendido, mormente nos depoimentos das testemunhas.

 II – Nesse contexto, não sendo possível se concluir de modo insofismável, 

a partir da resposta à acusação oferecida (fl. 150/151), pela manifesta 

improcedência das acusações, e não ocorrendo qualquer das hipóteses 

do art. 395 do CPP, RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida contra IRIS RIANE 

RODRIGUES DO CARMO, tendo-a como incursa nas sanções dos arts. 33 

e 35 c.c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03, 

art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 180, do CPB.

III – Comunique-se o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao 

Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável 

pelo inquérito policial.

IV – Designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

outubro de 2018 às 14 horas, data única disponível.

V – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas, bem como requisite-se a apresentação da ré .

VI – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silencio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

VII – Acerca das testemunhas indicadas à fl. 07 – Silvano Pereira da Silva 

e Jaime Widnei dos Santos – as quais não foram qualificadas (art. 396-A 

CPP), faculta-se ao MPE apresenta-las independentemente de intimação.

VIII – Ciência às partes.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 18/dezembro/2017.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500093-74.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

LUIZ FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 422 de 768



Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária 

Sbstituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-28.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-55.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE CARDOSO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 29 de agosto de 2018. Senhor(a) JANETE 

CARDOSO, Rua Antonio Raimundo dos santos, nº 16, quadra 13, Bairro 

Centro, Cidade de Nova Olimpia - MT, CEP: 78000-000. 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: 17/09/2018 Hora: 15:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000310-55.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.333,81; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JANETE CARDOSO Parte Ré: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15039040. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o seu endereço completo, bem como algum telefone para 

contato, para futuras intimações, tendo em vista a certidão negativa da 

oficial de justiça (ID do documento: 14787622), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 

25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-54.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA OLIVEIRA FILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-33.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

GEAN SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 29 de agosto de 2018. Senhor(a) GEAN 

SILVA MOREIRA, Rua: Panamá, nº 140, Bairro: São João, Nova Olímpia/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: 17/09/2018 Hora: 15:20, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000359-33.2017.8.11.0008; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GEAN SILVA MOREIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-33.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

GEAN SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000359-33.2017.8.11.0008; Valor causa: 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GEAN 

SILVA MOREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Senhor(a) Representante Legal do: BANCO BRADESCO S.A., Av. Couto 

Magalhães, nº 1250, Centro, Várzea Grande - MT, CEP: 78.110 - 400. 
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Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 17/09/2018, às 15:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não 

comparecer à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e 

responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato (art. 455 do CPC), 

o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 

5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 398 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 4. As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC) 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 29 de agosto de 

2018. Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-57.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANTONIO PEREIRA PESTANA (REQUERENTE)

LOURIVAL DA CRUZ DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 29 de agosto de 2018. Senhor(a) ALBERTO 

ANTONIO PEREIRA PESTANA, Rua Minas Gerais n.º 352 W, CEP: 

78.370,000 na Cidade de Nova Olímpia – 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: 24/09/2018 Hora: 13:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000575-57.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 28.620,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALBERTO ANTONIO PEREIRA 

PESTANA Advogado do(a) REQUERENTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

MT19538/O Parte Ré: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-81.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TRIGO FURLAN (REQUERENTE)

MANUELLA MARIA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR BATISTA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 29 de agosto de 2018. Senhor(a) 

FERNANDA FURLAN QUEIROS SILVA, Rua Rogério Augusto, n°132, 

Jardim Santa Adélia, C.E.P. 13482-754, Limeira/SP. 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: 24/09/2018 Hora: 13:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000457-81.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 1.638,27; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDA TRIGO FURLAN 

Advogado do(a) REQUERENTE: MANUELLA MARIA SOARES - SP392649 

Parte Ré: OSMAR BATISTA FERREIRA 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: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-18.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER REKES DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença ID do documento, 14910260 “ Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 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 nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. . “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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500068-95.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO (ADVOGADO(A))

ADRIANA OENNING (ADVOGADO(A))

JOSE WILSON PEREIRA LAGE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEW MEDIA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para no prazo de 05(cinco) dias,instruir o pedido de cumprimento de 

sentença com planilha do demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, ID do documento 14713359 “ INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir o pedido de cumprimento de 

sentença com planilha do demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do artigo 524 do Código de Processo Civil. II. Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.III. CUMPRA-SE, expeça-se 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: 1000257-74.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO BRAGA DO CARMO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença ID documento, 15051479 “ 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 
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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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-89.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 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. 

Barra do Bugres/MT, 29 de agosto de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-74.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

VILMA APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 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. 

Barra do Bugres/MT, 29 de agosto de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-95.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

RENATA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 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. 

Barra do Bugres/MT, 29 de agosto de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-87.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LUCAS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 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. 

Barra do Bugres/MT, 29 de agosto de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito
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Sentença 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)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 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. 

Barra do Bugres/MT, 29 de agosto de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença 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)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 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. 

Barra do Bugres/MT, 29 de agosto de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JULIANA BRITO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 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. 

Barra do Bugres/MT, 29 de agosto de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-59.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

VILMA APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 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. 

Barra do Bugres/MT, 29 de agosto de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100457 Nr: 2257-35.2018.811.0050

 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: INEZ DE ÁVILA DEL BARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDO DE 

PREVIDÊNCIA DO MUN. DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM - WILSON 

LEAL MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/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. 97, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64369 Nr: 2397-45.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FREIRE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.160/172 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito ao setor de matéria para imprensa 

a fim de que seja intimada a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao referido recurso de apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3794 Nr: 1326-62.2000.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos de Código nº 3794

Vistos, etc.

1 – Compulsando os autos verifico o conteúdo das certidões fls. 547, 549, 

551, 554 e 559 que informam que apesar da Sessão de Júri ter sido 

designada na data de 24.04.2018, os mandados foram distribuídos na data 

de 27.08.2018, não permitindo a realização de diligências para intimação 

dos jurados em tempo hábil.

Diante de tais certificações, REDESIGNO a Sessão Plenária do Tribunal do 

Júri designada para o dia 29.08.2018, para o dia 14 de Novembro de 2018, 

às 12h00min.

 2 - INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local, observando-se que é 

dispensável intimar as testemunhas que residem em outra comarca, sendo 

ônus da parte a apresentação delas se pretender-lhes a oitiva.

3 – A fim de evitar tumulto ao processo ou prejuízo ao réu MANTENHO o 

presente Conselho de Sentença, nos termos do artigo 481 do CPP.

 4 - NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, a OAB e a Defensoria Pública (art. 

432, CPP).

5 - CONVOQUEM-SE os Jurados sorteados, observando-se o disposto no 

art. 434, CPP.

6 - PROVIDENCIE-SE cópia da pronúncia e do presente relatório para no 

dia da sessão, ser repassado aos jurados, em obediência ao art. 472, 

parágrafo único, do CPP.

7 - Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa dos acusados 

via DJE.

8 - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 28 de agosto de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72811 Nr: 847-44.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELLA LEANDRO CURTY 

DA CUNHA - OAB:13801/MT

 Assim sendo, diante do que me foi dado a examinar, com fulcro no artigo 

107, IV, c/c artigo 109, incisos V, todos do Código Penal, reconheço a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade abstrata e 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA devidamente qualificada nestes autos.Ciência ao MP.Transitada 

em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas, anotações e 

comunicações necessárias, arquivando-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101450 Nr: 2712-97.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSE DO RIO CLARO/MT, 

MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MEDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA - OAB:13.628/MT, MAYRA DE MORAES LIMA - OAB:5.943

 Código nº 101450

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia 

deste como mandado.

Sem prejuízo, designo o dia 26/09/2018 às 17h15min, para realização do 

ato deprecado.

Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87072 Nr: 212-92.2017.811.0050

 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: JACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJGLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CÉSAR GOMES 

VIEIRA - OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Vistos.

ACOLHO o parecer ministerial e, via de consequência, nos termos do art. 

8º da Lei nº 5.478/68, DESIGNO audiência de instrução para o dia 

06/11/2018, às 16h00min.

Intimem-se as partes e o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 641 Nr: 510-17.1999.811.0050

 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
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 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, ESPOLIO 

DE GILDA FURLAN MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO AMARAL MENDONÇA NETO, MARIA 

CRISTINA MALDONADO MENDONÇA, HELIO LUIZ BOTURÃO, THAIS 

FERNANDES BOTURÃO, FRANCISCO ALVES DE LAVOR, ANTONIOS 

SEMAAN ABDUL MASSIH, CELIA MASSOUR ABDUL MASSIH, FAUZI 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, GILDA DEVITO ABDUL MASSIH, NABIL 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, ALBERTINA ALEXANDRA MACRUZ MASSIH, 

ZUNER ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, DECIO FRANCISCO 

MUSSOI E SUA MULHER, HIROSHI KASHIWAGI, COMPANHIA AGRÍCOLA 

DO PARECIS - CIAPAR, O ESTADO DE MATO GROSSO, INACIO 

LOTOCZINSKI PUKALESKI, ALDAIR PULALESKI, JOFRE FERNANDO DA 

COSTA, IOLANDA TAIRA KASHIWAGI, LÚCIA WALKÍRIA UHR, BERTA 

WALESKA UHR, VIVIANE HELENA KRONER UHR, SÉRGIO MIGUEL 

AQUINO DOS SANTOS, WALMIRA DE FÁTIMA DA SILVA, MARIA 

MONTOVANI DOS SANTOS, GILMAR APARECIDO DOS SANTOS, ORENI 

BRAGHIM DOS SANTOS, JOSÉ BERILO DOS SANTOS e ESPOSA, JOÃO 

FIEL DOS SANTOS e ESPOSA, JANETE FÁTIMA DOS SANTOS e ESPOSO, 

GILSON ANTÔNIO DOS SANTOS, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS, 

GIVANILDO MANOEL DOS SANTOS, ROSÂNGELA PADILHA DOS 

SANTOS, SÉRGIO ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI 

- OAB:2772-A, AGNELO BEZERRA NETO - OAB:320, CLAUDIO CEZAR 

FIM - Procurador Chefe da União em Mato Grosso - OAB:, ELIANE 

AVELINO DOS SANTOS - OAB:4749, GILBERTO JUSTINO FERREIRA - 

OAB:8554/PR, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441, JOAQUIM ADOLFO 

CORRÊA DE MENDONÇA - OAB:37.051 SP, JOJI MIYAMOTO - 

OAB:56.668, MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para manifestar-se nos autos acerca dos ofícios de fls. 

1215-1218.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79127 Nr: 333-57.2016.811.0050

 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: MARCO QUIRINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA FERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face a 

juntada negativa de AR, requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27855 Nr: 1275-70.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVISSON GERALDO DE ARAÚJO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99195 Nr: 1648-52.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARÓQUIA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA 

DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEBRASKA DO BRASIL COMUNICAÇÕES 

EIRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31542 Nr: 1593-19.2009.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO LUIZ BARP, DELVISSON GERALDO 

DE ARAÚJO OLIVEIRA, ALESSANDRA BORGES LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, ROGÉRIO BERGONSO 

MOREIRA DA SILVA - OAB:182961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ALVES PINHEIRO - 

OAB:99306/SP, FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, MARCIA RIBEIRO 

STANKUNAS - OAB:104.981 SP

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte EXECUTADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo LEGAL, querendo, ofereça 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29650 Nr: 3061-52.2008.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS, CLEUBER 

LOUREIRA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554

 ATOS ORDINATÓRIOS
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 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39855 Nr: 111-31.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T.P.INDÚSTRIA MECANICA LTDA-ME, 

GERSON DOMINGOS PIANO, IVONETE MARIA COCCO PIANO, SILVANE 

JOANA PIANO, VALDEMAR PRIMO PIANO, IRMA BALESTRIN PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258420, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40169 Nr: 424-89.2012.811.0050

 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: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPJ, EJ, LJ, EJ, AAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60946 Nr: 1951-76.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO ROCHA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71859 Nr: 299-19.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP, 

FABIANE MARIA LANGER BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 367-66.2015.811.0050

 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 SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AMÉRICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75808 Nr: 2633-26.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAIS DA CONCEICAO SILVA, JOSE 

WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, LEONNARDO 

AUGUSTO DE S. F. DE MENDONÇA - OAB:14.833/MT, VANESSA ROCHA 

DE OLIVEIRA - OAB:18714-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79937 Nr: 753-62.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA - ME, MARLI DA SILVA RODRIGUES, JOZIANE 

BALDUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83294 Nr: 2735-14.2016.811.0050

 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: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAVES COMÉRCIO E TANSPORTES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84912 Nr: 3695-67.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87858 Nr: 556-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB, SCERL-, B&ML-E, MJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261/MT, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB:8.250-B/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91056 Nr: 2454-24.2017.811.0050

 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 Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIMAR CARLOS CANTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93304 Nr: 3775-94.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES 

CAMPOS NOVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100255 Nr: 2148-21.2018.811.0050

 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): ZORDAN & CIA LTDA ME, BRUNA ZORDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99125 Nr: 1628-61.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls.52 dos autos.

Campo Novo do Parecis, 28 de agosto de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81779 Nr: 1815-40.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEAS FLOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Silveira Damaceno 

- OAB:15.654, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:19.077-A, ANDRE STUART 

SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, JOSE HENRIQUE DA SILVA 

VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, com 

fundamento no artigo 66 da Lei n. º 4.728/65 e no 2° e seus parágrafos do 

Decreto-lei n. º 911/69 (observada a alteração feita pela Lei 10.931/2004), 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos da requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 

descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o 

depósito judicial, devendo ser observado o disposto no artigo 3° parágrafo 

1° do Decreto Lei n° 911/69.Oficie-se ao DETRAN respectivo, 

comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos, 

ou, se pretendida a substituição, sejam anexadas cópias autenticadas dos 

mesmos aos autos.CONDENO o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, que, na forma do § 

2.º do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações e baixas de estilo e consequente arquivamento dos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o transito em julgado, 

arquive-se o feito com as comunicações necessárias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 11 de junho de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96297 Nr: 260-17.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBA, MDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHEYLA SAMARA MODESTO 

DUARTE - OAB:914-B/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de ação de oferta de alimentos em que Hermes Carneiro de 

Andrade ajuizou em face do menor Davi Barboza Andrade.

A ação foi ajuizada na Comarca de Araripina/PE, todavia, às f. 49 foi 

determinada a remessa do presente feito a esta Comarca ao argumento de 

que o menor se encontra residindo com sua genitora neste município.

Instado a manifetar, o Ministério Público pugnou pela citação da parte 

requerida, bem como fixação de alimentos provisórios em favor do 

requerido (f. 55).

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

De início, processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC), e com 

isenção de custas.

 Atenta às condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro os 

alimentos provisórios no valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), equivalente a 30% do salário mínimo, em virtude 

da prova do parentesco acostada às f. 11.

 O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante recibo, sendo 

devido a partir da citação do requerido.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

_25____ do mês de ______outubro__________do ano 2.018, às 

__15__h_00___min.

Cite-se o réu e intime-se o autor a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência em extinção e arquivamento 

do processo e a daquele em confissão e revelia (art. 5º, § 1º, da Lei nº 

5478/68).

Na audiência, se não houver acordo, poderá o Réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e proferimento de sentença.

Se o réu não estiver acompanhado de advogado na audiência de 

conciliação, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da audiência, para 

apresentação de contestação, sob pena de revelia (art. 335 do CPC).

Cite-se com as advertências de estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

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.: 36471 Nr: 3261-88.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, ELITE 

NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114/MT, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Vistos,

Tendo em vista a informação do descumprimento do acordo pela parte 

executada, DEFIRO o pedido de f. 285-288 e, por conseguinte, realize-se o 

bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do 

sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo exequente.

Todavia, considerando que não houve a possibilidade de consulta porque 

o CNPJ informado nos autos não existe, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de quinze dias, informe o CNPJ correto da parte requerida.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 13987 Nr: 929-61.2004.811.0050

 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: EDSON HEIZEN, ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR, 

AUGUSTINHO HEINZEN, VALDECIR TREVISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & JOST LTDA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ MUSZKAT - OAB:, 

ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - OAB:, CELSO 

CINTRA MORI - OAB:, FLÁVIO LEMOS BELLIBONI - OAB:, GILBERTO 

GIUSTI - OAB:, JÚLIO CÉSAR BUENO - OAB:, LAURA BEATRIZ S. 

MORGANTI - OAB:OAB/SP 189.829, LUCAS PINTO SIMÃO - OAB:, LUIZ 

FERNANDO VALENTE DE PAIVA - OAB:, MARCELO AVANCINI NETO - 

OAB:, MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL - OAB:, NADY DEQUECH - 

OAB:, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RENATO JOSÉ 

CURY - OAB:154.351-SP, RODRIGO DE MAGALHÃES CARNEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:, RODRIGO PERSONE PRESTES DE CAMARGO - OAB:, 

SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370, THÉRA VAN SWAAY DE 

MARCHI - OAB:, WERNER GRAU NETO - OAB:

 Vistos,

Intime-se a parte autora, bem como a empresa requerida Bayer para que 

se manifestem acerca do pedido de arbitramento de honorários pugnado 

pela requerida Oliveira & Jost apresentada às f. 2729-2732, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita.

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.: 85258 Nr: 3867-09.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÍDIO GRIEP FENNER, ERCI MARIA FENNER, 

ADAM FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista os embargos à execução em apenso, dou os executados 

por citados.

Intime-se a parte exequente para prosseguimento do feito, no prazo de 

quinze dias.

Sem prejuízo, considerando que os embargos à execução foram 

recebidos sem efeito suspensivo, cumpra-se integralmente a decisão 

anterior, notadamente, no que tange o bloqueio de valores via Sistema 

Bacenjud.

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.: 37316 Nr: 669-37.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANA KARLA CASARIN FARIAS, CARLOS 

EGMAR DE ARAÚJO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, VERA LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Custas processuais pela parte 

autora, observando-se o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Com o transito em julgado, arquive-se o feito com as 

comunicações necessárias.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.: 95655 Nr: 5101-89.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÍDIO GRIEP FENNER, ADAM FENNER, ERCI 

MARIA FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, considerando a ausência de provas acerca da relação entre a 

nota promissória e o contrato de confissão de dívida, não há o que se 

falar em ilegitimidade ativa.Diante disso, rejeito a preliminar arguida pela 

requerente.Não havendo mais preliminares a serem analisadas, dou o feito 

por saneado e, por conseguinte, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de quinze dias, 

fundamentando sua pertinência, sob pena de julgamento do feito no 

estado em que se encontra.Com o decurso do prazo, tornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29942 Nr: 3345-60.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACS TADEU VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

ajuizada pela Empresa Basf S/A em face de Jacs Tadeu Ventura, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às f. 182 a parte exequente informou o cumprimento integral do acordo 

entabulado pelas partes.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Diante da petição de f. 182, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante 

consta nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Custas pela parte exequente.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

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

 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.: 28257 Nr: 1672-32.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA OLEJAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93512 Nr: 3900-62.2017.811.0050

 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: NC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC, EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA 

- OAB:21.473-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 Vistos,

ACOLHO o parecer ministerial de f. 149 e, por conseguinte, DESIGNO 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

novembro de 2.018, às 13 horas, oportunidade em que serão ouvidos o 

autor e a representante legal da demandada.

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.: 95561 Nr: 5051-63.2017.811.0050

 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: LONGUINHO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de aposentadoria rural 

por idade.

Apresentada contestação (f. 38-51), não foram arguidas preliminares.

Diante disso, dou o feito por saneado e, por conseguinte, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de novembro de 2.018, 

às 13 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31868 Nr: 1923-16.2009.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALACIR FONSECA MONTECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9.271-MT

 Em seguida, a MMª Juíza deliberou: “Vistos. Tendo em vista as 

informações contidas às f. 46-48, bem como o fato de que a Promotora de 

Justiça se encontra de férias, REDESIGNO a audiência para o dia 16 de 

outubro de 2.018, às 17h15min. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.” Nada mais. Determinou a MMª Juíza que às ____h____min 

encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, ____(Bruna Gonzaga de Freitas), Assessora 

de Gabinete II, que digitei e subscrevi.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

THARYK YURE DAMACENA BARROS (REQUERENTE)

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

V J BITTENCOURT - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000655-89.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com 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). 

Campo Novo do Parecis (MT),Quarta-feira, 29 de Agosto de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92637 Nr: 1507-35.2015.811.0051

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Miranda Lima Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA FELIZARDO 

VASCONCELLOS - OAB:13237/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1507-35.2015.811.0051 (Código 92637) Vistos. (...), DEFIRO o 

pedido para autorizar a restituição da importância de R$ 1.009,10 (um mil e 

nove reais e dez centavos), referentes às Guias: 37941, 37942 e 37943, 

em razão do pagamento em duplicidade e a consequente não utilização 

das referidas Guias, cujo crédito deverá se dar em nome da autora: 

Miranda Lima Advogados, CNPJ 07.329.430/0001-09, Banco do Bradesco, 

a g ê n c i a  0 4 6 9 - 3 ,  c o n t a  c o r r e n t e  1 3 0 5 2 7 - 1 ,  e - m a i l 

mla@mla-advogados.com.br.Remeta ao Tribunal de Justiça via Sistema de 

Controle de Informações Administrativas – CIA, para processamento do 

ressarcimento, tendo como contato o, Certificada a devolução dos valores 

à interessada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se, intime-se e cumpra-se.Campo Verde, 28 de agosto de 

2018.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001518-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (EMBARGANTE)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001518-42.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro Decisão. 

Vistos etc. Como se infere do art. 677 do Novo Código de Processo Civil, 

cabe ao embargante a prova sumária da posse ou da propriedade, desde 

logo oferecendo os documentos pertinentes e, também, arrolando as 

testemunhas que lhe interessar. Veja: “Art. 677. Na petição inicial, o 

embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da 

qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.” O 

mesmo diploma processual vincula o deferimento dos embargos, com a 

consequente expedição do mandado de manutenção ou de restituição, à 

comprovação, ainda que sumária, da posse ou da propriedade do 

embargante. Nas letras da lei: “Art. 678. A decisão que reconhecer 

suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, 

bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o 

embargante a houver requerido.” Impõe-se, então, a análise das 

alegações do Embargante, justamente para que se verifique o atendimento 

aos aludidos requisitos legais. De breve análise dos autos, vê-se a 
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alegação de posse e de propriedade feita pelo Embargante. E, segundo se 

nota dos documentos correspondentes, a penhora lançada nos autos do 

Cumprimento de Sentença 876-91.2015.811.0051, Código 90312, ajuizado 

pela Embargada em face de Valéria Zacarias Gomes Chaves, teria sido 

determinada em 07 de maio de 2018, em momento posterior, portanto, à 

assinatura da autorização para transferência do veículo penhorado, feita 

em 27 de abril de 2018. Assim, ao menos no presente momento 

processual, os documentos juntados nos autos confirmam a existência de 

negócio jurídico anterior à penhora. Consequentemente, à época da 

constrição, a propriedade do veículo já havia sido transferida ao 

Embargante. Por isso é que, em cognição sumária, reconhece-se a prova 

sumária da propriedade dos Embargantes sobre o veículo penhorado, 

assim a determinar o sobrestamento dos atos expropriatórios, como 

consequência da aparente inexistência de responsabilidade patrimonial 

dele sobre a dívida executada nos autos apensos. Decido. Pelo exposto, 

RECEBO os presentes Embargos de Terceiro opostos por Edison 

Gonçalves de Andrade Junior em face de Dibens Leasing S.A. 

Arrendamento Mercantil. DEFIRO o pedido liminar aduzido pelo Embargante 

para DETERMINAR a suspensão dos atos expropriatórios que tenham por 

objeto o veículo já penhorado. JUNTE-SE cópia da presente decisão nos 

autos da mencionada execução, a fim de impedir o prosseguimento da 

expropriação do imóvel. Sem prejuízo, CITE-SE a Embargada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 29 de agosto 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000333-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO DA SILVA (AUTOR(A))

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000333-66.2018.8.11.0051 Cominatória Despacho. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à prática de ato ilícito pela Requerida, 

notadamente quanto à manutenção indevida, por culpa sua, de gravame 

no cadastro do veículo dado em garantia fiduciária pelo Requerente, bem 

como à existência de dano extrapatrimonial, e ao montante de eventual 

compensação ou reparação. A fim de fazer frente a tais pontos 

controvertidos, especialmente no que se refere à ocorrência, ou não, de 

ato ilícito pela Requerida, impõe-se, apenas, uma única diligência judicial. É 

que a confrontação dos vários documentos apresentados nos autos - 

notadamente o extrato do Sistema DetranNet apresentado pelo Requerente 

e a tela do Sistema Nacional de Gravames trazido pela Requerida - gera 

considerável perplexidade. No extrato apresentado pelo Requerente, 

mantém-se a anotação do gravame da alienação fiduciária outorgada em 

favor da Requerida. Por outro lado, da tela do Sistema Nacional de 

Gravames, mostra-se a inclusão de comando, pela própria Requerida, 

para a baixa da anotação em 08 de junho de 2017, tanto que, ao final da 

tela do sistema, anotou-se a observação restrição financeira baixada pelo 

agente financeiro. Aliás, a baixa da anotação no SNG parece ter sido 

contemporânea à quitação do contrato: no documento apresentado pelo 

Requerente, o pagamento total das obrigações teria ocorrido em 06 de 

junho de 2017, ao passo que a baixa do gravame teria sido ordenada pelo 

SNG já no dia 08 do mesmo mês. Por outro lado, a despeito da aludida tela 

do SNG, a anotação parece permanecer. Tanto que, em consulta feita 

nesta oportunidade (documento anexo), confirmou-se a manutenção da 

anotação. E aquele comando de baixa dado pela Requerida em 08 de junho 

de 2017, por algum motivo, encontra-se pendente. A bem da verdade, já 

no extrato DentranNet apresentado pelo Requerente em sua inicial, 

encontrava-se lançada a baixa, também nele ainda pendente. Há, então, 

alguma controvérsia, notadamente para identificar por que motivo o 

registro de baixa já lançado pela Requerida ainda se encontra pendente, a 

resultar, então, na manutenção da anotação da garantia fiduciária. 

OFICIE-SE, pois, ao Ciretran deste Município, encaminhando cópia dos 

documentos do veículo e do extrato DetranNet, solicitando informações 

sobre o motivo pelo qual ainda se encontra pendente de cumprimento a 

baixa do gravame já determinada pela instituição financeira em 08 de junho 

de 2017. Juntada a resposta, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações finais. Por fim, 

CONCLUSOS, para sentença. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 29 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000724-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI (ADVOGADO(A))

FERNANDO CRUZ DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 29 

de agosto de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES 

DA PERÍCIA que designo para o dia 25/10/2018 às 09h05min, em sala 

própria no Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato 

com a perita, Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como 

para que, dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais. Processo: 1000724-21.2018.8.11.0051; Valor 

causa: R$ 30.000,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: 

[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86), INCAPACIDADE LABORATIVA 

TEMPORÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, RESTABELECIMENTO] 

Partes do processo: Parte Autora: FERNANDO CRUZ DE SANTANA Parte 

Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. GILBERTO ALENCAR DA SILVA 

PEREIRA Gestor de Secretaria SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO 

VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM 

CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

3419-2418

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83592 Nr: 3002-51.2014.811.0051

 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: Marcelino Luir Pinton

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

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

OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para a parte 

requerente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto as folhas 

90/92, requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24256 Nr: 2205-85.2008.811.0051

 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: Vitalina das Graças Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73766 Nr: 2753-71.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdN, MPB, DLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBDdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia M. D. Iorck Menusi - OAB:14.556 

OAB/MT, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josias Santana de Oliveira - 

OAB:MT/11.447

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte exequente, no prazo de 10(dez) dias, indicar bens 

disponíveis do executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77951 Nr: 2844-30.2013.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Garcia Maciel Transportes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXECUTADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, arguir qualquer das hipóteses do art. 854, §3º, 

do NCPC quanto à penhora de valores realizada no presente feito às fls. 

115/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152275 Nr: 5411-58.2018.811.0051

 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: Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde Ltda, 

Antonio Carlos Desordi, Herlan Rogério Meinke

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

Subprocurador-Geral Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE 

- OAB:13008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, por ausência de direito líquido e certo da Impetrante, INDEFIRO 

a inicial para denegar a segurança pleiteada por COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE – COOPERAGRO, Antônio Carlos 

Desordi e Herlan Rogério Meinke.ENCAMINHE-SE cópia desta decisão à 

autoridade indicada na inicial.Sem custas processuais, como autoriza o 

art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e sem honorários advocatícios, 

conforme Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior 

Tribunal de Justiça.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério 

Público.Cumpra-se.Campo Verde/MT, 28 de agosto de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80740 Nr: 935-16.2014.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 Autos n° 935-16.2014.811.0051 - 80740

Execução de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos na qual o Executado efetuou o 

pagamento integral da dívida.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

CONDENO o Executado ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em R$ 1.669,44, na forma do item 18.3 

da Resolução 96/2007 da OAB/MT, mas de exigibilidade suspensa dada a 

gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81312 Nr: 1383-86.2014.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVB, SV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1383-86.2014.811.0051 - 81312

Execução de Alimentos

 Decisão.

Vistos etc.

Para a análise das questões relativas a interesses de menores, impõe-se 

mesmo a competência do juízo imediato, em detrimento do original, sempre 

que houver alteração superveniente do domicílio do incapaz.

 Pela relevância dos interesses disputados, entende-se impossível a 

prorrogação da competência do juízo original, tal como deve ocorrer nas 

hipóteses de competência absoluta, a serem observadas oficiosamente 

pelo juiz.

Nesse sentido, o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça:

“A Segunda Seção entende que a regra de competência insculpida no art. 

147, I, do ECA, que visa a proteger o interesse da criança, é absoluta, ou 

seja, deve ser declarada de ofício, não sendo admissível sua prorrogação.

Em discussões como a que ora se trava, prepondera o interesse do menor 

hipossuficiente, devendo prevalecer o foro do alimentando e de sua 

representante legal como o competente tanto para a ação de alimentos 

como para aquelas que lhe sucedam ou que lhe sejam conexas.

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito de 

Arneiroz, o suscitante.” (CC 102849/CE, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 

em 27-5-2009)

Decido.

Pelo exposto, DECLINO da competência para processamento e julgamento 

da presente ação de execução de alimentos, determinando, por 

conseguinte, a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Nova Monte 

Verde/MT.

Esgotado o prazo de recurso sem impugnação, ENCAMINHEM-SE os 

autos, dando-se as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81784 Nr: 1700-84.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde, Fábio Schroeter - Prefeito 

Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimorvan Alencar Brescancim, Associação 

dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Faz. Sto. Antonio Fartu, 

João Romão Oliveira dos Santos, Paulo Rodrigues Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 
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OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313, Walter Junio Alves dos Santos - OAB:MT/18.126

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 22/10/2018, às 17h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72511 Nr: 1499-63.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Dorr Holshu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Colombo S.A - Comércio de Utilidades 

Domésticas, Crediare S.A. - Crédito, Finaciamento e Investimento, 

Bradesco - Vida e Previdência

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kátia Fernandes Rodrigues 

de Mattos - OAB:24332/0, Mario Fernando Valente Colombo - 

OAB:89949/RJ

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 22/10/2018, às 16h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77951 Nr: 2844-30.2013.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGMT-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos n° 2844-30.2013.811.0051 - 77951

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras do Executado 

Banco Itaú S.A., limitada ao total da dívida descrita na p. 114.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe ao Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, o Executado deverá ser intimado na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Apresentada insurgência pelo Executado, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.

Ainda na hipótese de inadimplemento, INTIME-SE a Exequente para que 

indique bens disponíveis do Executado, em (10) dez dias, sob pena de 

suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25734 Nr: 3667-77.2008.811.0051

 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: Eroni Teresinha Balbinot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Balbinot - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Saquetti - 

OAB:10.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, remeto os presentes autos, para a 

Fazenda Pública, no prazo de 15 dias, para que tome conhecimento da 

homologação do plano de partilha.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81114 Nr: 1229-68.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Neurélio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS NEURÉLIO DE MELO, Cpf: 

69166536120, Rg: 11582863, Filiação: Maria Conceição Rolim de Melo e 

Natalicio Albano da Silva, natural de Campo Verde-MT, solteiro(a), 

vendedor. 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: Banco Volkswagen S/A, qualificada nos autos, propôs 

Ação de Busca e Apreensão contra Marcos Neurelio de Melo, qualificados 

nos autos, nos seguintes termos: O autor concedeu ao requerido um 

crédito inicial de R$ 31.755,34 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e 

cinco reais e trinta e quatro centavos), para que fosse adquirido, com 

alienação fiduciária, pelo crédito fornecido, o seguinte bem móvel: "Veículo 

marca Volkswagen, modelo Voyage, Chassi 9BWDA45U5ET010519, Placa 

OBJ0485, RENAVAM 535080069, cor branco, ano 2013/2014, movido à 

bicombustível. O requerido obrigou-se a pagar seu débito em 60 

(sessenta) parcelas mensais iguais, originárias de R$ 806,35 (oitocentos e 

seis reais e trinta e cinco centavos), vencendo-se a primeira parcela em 

02/06/2013 e a última em 02/04/2018. Deixou o requerido de cumprir o 

prometido, deixando de quitar as parcelas em seus respectivos 

vencimentos. Diante do exposto, requer que determine-se a busca e 

apreensão do bem alienado e a entrega ao autor, caso não seja pago a 

integralidade da dívida pendente. Dá-se a causa o valor de R$ 48.067,35.

Despacho/Decisão: Vistos etc. De elementar conhecimento que a citação 

por edital constitui medida excepcional, sendo, para tanto, necessário o 

exaurimento de todos os meios disponíveis para a localização pessoal da 

parte requerida. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, dispõe em 

seu art. 256, II, e §3º, in verbis: Art. 256. A citação por edital será feita:II - 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando; [...] § 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se 

infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição 
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pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos. No mesmo sentido, 

o art. 257, I, do NCPC assim dispõe:Art. 257. São requisitos da citação por 

edital:I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a 

presença das circunstâncias autorizadoras; Registra-se, por necessário, 

que a parte requerente desconhece o paradeiro da parte requerida, bem 

como restaram infrutíferas as tentativas de sua localização nos 

endereços apontados por meio de buscas nos sistemas INFOJUD, 

BACENJUD, RENAJUD e SIEL. Assim, na hipótese versada, constata-se 

que estão preenchidos os requisitos necessários para a realização da 

citação editalícia do requerido. Doutrinando sobre o tema ora em debate, 

FREDIE DIDIER JR assevera que: A citação por edital é admissível: a) 

quando desconhecido ou incerto o réu; b) quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar; c) nos casos expressos em lei 

(art. 256, CPC). [...] A lei estabelece uma presunção legal absoluta de 

desconhecimento ou incerteza do local da citação, quando "infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos" (art. 256, §3°, CPC). (in Curso de 

direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus 

Podivm, 2015. p. 219). Desta feita, considerando que foram esgotadas 

todas as diligências para a realização da cientificação pessoal do 

requerido, nos termos do art. 256, do NCPC, DETERMINO a citação por 

edital de Marcos Neurélio de Melo, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

conteste a presente ação, fazendo constar a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia. Por fim, transcorrido in 

albis o prazo para resposta, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, NOMEIO o ilustre Defensor Público atuante nesta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial do requerido, com 

fulcro no art. 72, II, do NCPC, enquanto não for constituído advogado pelo 

devedor. Após, encaminhe-se os autos a Defensoria Pública para 

apresentação de defesa no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde, 14 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes, Simões 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, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 28 de agosto de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152113 Nr: 5351-85.2018.811.0051

 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: Jaqueline Alves Pereira, LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:a) nos 

termos do art. 300, do NCPC INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

sem prejuízo de posterior reiteração do pleito;b) sem prejuízo do exposto, 

DETERMINO a realização de estudo social a fim de verificar as condições 

apresentadas pela residência em que se pretende a instalação do 

equipamento, de acordo com especificações a serem indicadas pela 

empresa habilitada a prestar o serviço. Em seguida, ABRA-SE vistas dos 

autos ao ilustre Defensor Público para manifestação.c) CITEM-SE os 

requeridos para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do NCPC), sob de pena de serem havidas como verdadeiras as 

alegações de fatos formuladas pela parte autora. REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341 do NCPC.CIÊNCIA ao Ministério PúblicoCUMPRA-SE 

com urgência, expedindo-se o necessário.Campo Verde, 28 de agosto de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29097 Nr: 3186-80.2009.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sheila Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Reis Nação, Ademir Maccari, Maria de 

Fátima Ferreira Maccari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO A PARTE AUTORA a fim de colher 

manifestação acerca da certidão de avaliação de fls. 211, no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como requerer o que entender de direito. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86528 Nr: 4331-98.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83932 Nr: 3224-19.2014.811.0051

 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: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraguaçu Textil S/A, Algodoeira Algocampo 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Maria Silva Leandro - 

OAB:20.356/PR, Doroteu Trentin Zimiani - OAB:18.804/PR, Eliel Alves 

de Souza - OAB:7.397, Roney Assunpção dos Santos - 

OAB:10.040-E, Valdecir Pagani - OAB:16783/PR

 Autos n° 3224-19.2014.811.0051 - 83932

Ação de reversão de doação de bem pública c.c. reintegração de posse

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de reversão de doação de bem pública c.c. reintegração 

de posse com pedido de liminar com pedido na qual as Partes celebraram 

acordo prevendo a permuta da área ocupada pelos Requeridos, pelo 

equivalente a uma área de 15 hectares, anexa ao Distrito Industrial de 

Campo Verde –MT (fls. 109 e 140).

Instado, o Ministério Público manifesta favorável à homologação do acordo 

(fls. 184).

É o relatório. Decido.

Uma vez apresentada autorização legislativa indispensável para a 

concretização da permuta convencionada nos autos (fls. 233/234) e 

diante do parecer favorável do Ministério Público (fls. 184), HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas Partes, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do Código 

de Processo Civil.

Sem de custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, § 3º, do 

NCPC.

 Honorários advocatícios nos termos do art. 90, §2º do NCPC.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 23 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134007 Nr: 7850-76.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Maria Perini Mentges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 15(Quinze) dias, apresente suas CONTRARRAZÕES ao recurso de 

apelação do requerido. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116752 Nr: 5677-16.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pereira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141107 Nr: 883-78.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado-Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Parizotto & Cia Ltda - Me, Márcio Adriano 

Parizotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80769 Nr: 973-28.2014.811.0051

 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: Maria Augusta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora do retorno dos autos à esta secretaria, se nada for 

requerido no prazo de cinco dias o feito será levado ao arquivo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 150968 Nr: 4977-69.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione Correira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Carraro 

Hernandes - OAB:OAB/PR 45.986

 Autos n° 4977-69.2018.811.0051 (150968)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha ANDERSON DA ROZA 

FERREIRA para realizar-se no dia 26 de novembro de 2018, às 13h45min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 151584 Nr: 5202-89.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro da Silva Rodrigues, Cristina Maria 

dos Santos, Joseilton Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marinalva Ramos Rodrigues 

- OAB:OAB/MT 12.462, Paulo José Martins Grama - Defensor 

Público - OAB:

 Autos n° 5202-89.2018.811.0051 (151584)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha TAWIE DE ABREU 

FREITAS para realizar-se no dia 26 de novembro de 2018, às 14h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, pessoalmente, e 

o Advogado dos Réus constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 150684 Nr: 4884-09.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Lopes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:OAB/SP 228516

 Autos n° 4884-09.2018.811.0051 (150684)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha GERSON MARTINS 

LOURENÇO JÚNIOR para realizar-se no dia 29 de outubro de 2018, às 

17h20min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 7 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LAURA SIMONE DO NASCIMENTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. INTIME-SE a parte Executada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado (acordo – ID 

12865314), sob pena de aplicação de multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor do débito. No mesmo prazo, poderá a Executada comprovar 

o pagamento voluntário do débito atualizado. Não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, voltem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line (ID 13971754). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

29 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001298-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. INTIME-SE a parte Executada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado (acordo – ID 

12879071), sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito. No mesmo prazo, poderá a Executada comprovar o 

pagamento voluntário do débito atualizado. Não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, voltem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line (ID 13858206). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

29 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011212-18.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

KLARIANE RAMOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de itimnar a 

parte requerida para, querendo, no prazo de 05(cinco) dias, impugnar a 

penhora online acostada aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000932-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DORALICE SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000932-39.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou depósito judicial do valor 

integral da condenação, consoante comprovantes de ID 14702642 e 

13509295. O valor depositado anteriormente já foi liberado em favor da 

Exequente, consoante alvará de ID 13600033. A parte Exequente, por sua 

vez, concordou com o pagamento do valor remanescente (ID 14702642), 

pugnando pela sua liberação (ID 13929959). É o relato. Fundamento e 

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. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos (ID 14702642), em favor da parte exequente, em conta indicada 

por ela, nos termos da petição de ID 14716222. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 28 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000932-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DORALICE SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000932-39.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou depósito judicial do valor 

integral da condenação, consoante comprovantes de ID 14702642 e 

13509295. O valor depositado anteriormente já foi liberado em favor da 

Exequente, consoante alvará de ID 13600033. A parte Exequente, por sua 

vez, concordou com o pagamento do valor remanescente (ID 14702642), 

pugnando pela sua liberação (ID 13929959). É o relato. Fundamento e 

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. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos (ID 14702642), em favor da parte exequente, em conta indicada 

por ela, nos termos da petição de ID 14716222. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 28 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000959-22.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA (ADVOGADO(A))

MARY GISELLE RODRIGUES PINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000959-22.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido de levantamento do valor 

incontroverso, em favor da parte Exequente, na conta apontada por ela, 

nos termos da petição de ID 14378067. Sem prejuízo, intime-se a parte 

Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

do valor remanescente ou, em igual prazo, requerer o que entender de 

direito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 28 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010386-55.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

CLAUDIA LEITE RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte requerida para, querendo, no prazo de 05(cinco) dias, impugnar a 

penhora online juntada aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010241-67.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STACKER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte requerida para, querendo, no prazo de 05(cinco) dias, impugnar a 

penhora online juntada aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010373-56.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIA DE AQUINO ARAGAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010656-50.2014.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Intime-se a 

Exequente para que se manifeste, no prazo de 10(dez) dias, sobre o 

pedido de parcelamento da condenação (ID. 11889291). Às providências. 

Campo Verde-MT, 29 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-71.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (ADVOGADO(A))

TARCISIO SCHROETER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES UNIVERSO LTDA - ME (REQUERIDO)

E. DE ARAUJO MARCELINO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 15/10/2018 às 13:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde- MT.Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

VALMERI RODRIGUES DA SILVA 00158912322 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 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 15/10/2018 às 15:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

NATANE BRASIL (REQUERENTE)

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 15/10/2018 às 14:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

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 15/10/2018 às 14:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DUARTE RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 15/10/2018 às 13:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DUARTE RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 15/10/2018 às 13:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS PACHECO MARCAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 15/10/2018 às 15:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001481-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO CIDADE ALTA LTDA (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA DAVID RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 440 de 768



procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 09/10/2018 às 14:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000156-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

PAULO ROBSON PRATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL DOURADO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

55/2007, impulsiono o feito com a finalidade de intimar à parte autora, para 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre id. 14976153, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento. É o que me cumpre. 

Campo Verde, 29 de Agosto de 2018 Odailza Coelho de Souza Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

FLAVIO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

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 08/10/2018 às 13:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

BENEDITO LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

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 15/10/2018 às 16:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000156-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

PAULO ROBSON PRATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL DOURADO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

55/2007, impulsiono o feito com a finalidade de intimar à parte autora, para 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre id. 14976153, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento. É o que me cumpre. 

Campo Verde, 29 de Agosto de 2018 Odailza Coelho de Souza Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VABISON TEODORO DE BARROS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

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 15/10/2018 às 16:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WM TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/10/2018 às 09:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WM TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/10/2018 às 09:40 , na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-75.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUIZA BENDER DE ALMEIDA (REQUERIDO)

DARCI PEDRO TORMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/10/2018, às 10:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL DOMINGOS PEREIRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001352-44.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou depósito judicial do valor da 

condenação, consoante comprovante de ID 13903175. A parte Exequente, 

por sua vez, pede pelo levantamento do valor depositado, o que presume 

a sua anuência com o pagamento (ID 13929959). É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 
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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. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos (ID 13903175), em favor da parte exequente, em conta indicada 

por ela, nos termos da petição de ID 13929959. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 28 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000285-76.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

MARINA ANISIA DA SILVA (REQUERENTE)

GABRIELA NARDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR ROCHA DA SILVA (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: 190820/2018 Autos de Origem: 

1000285-76.2018.8.11.0029 Solicitante/Requerente: Marina Anisia da Silva 

Solicitado/Requerido: Rosimar Rocha da Silva . 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 190666/2018 e designada Sessão de 

Conciliação/ Mediação para o dia 30 de outubro de 2018 às 13h00min 

(MT). CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 27 de agosto de 

2018. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do 

CEJUSC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58603 Nr: 127-72.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 20.350

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 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.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49517 Nr: 1550-38.2015.811.0029

 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: Rosane Nair Cairan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após o cumprimento das providências acima, aguardem-se pelo prazo de 

06 (seis) meses, pedido de eventual execução.

Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61936 Nr: 2055-58.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JACÓ SULZBACH ROBAERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 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.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55187 Nr: 1353-49.2016.811.0029
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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: CARANDA IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JÚNIOR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - 

OAB:OAB/RJ 73.690, Ricardo Zancanaro - OAB:8739-A, RODOLFO 

CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - OAB:OAB/RJ 112.299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305, Raquel 

Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 Vistos, etc.

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após o cumprimento das providências acima, aguardem-se pelo prazo de 

06 (seis) meses, pedido de eventual execução.

Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52878 Nr: 127-09.2016.811.0029

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY SANCHES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS VIANA FRAIBERG - 

OAB:19833/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, Rejeito e Julgo 

Improcedente a Exceção de Incompetência, e por conseqüência declaro 

competente este Juízo para julgamento e processamento do feito nº. 

2402-96.2014.811.0029 (cód. 46508). Condeno o excipiente no pagamento 

das custas processuais do incidente, ficando isenta da condenação em 

verba honorária, por ser incabível sua aplicação na espécie.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o desfecho nos autos principais e após o 

r e c o l h i m e n t o  d a s  c u s t a s  d e v i d a s ,  d ê - s e  b a i x a  e 

arquive-se.Intime-se.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59117 Nr: 480-15.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murilo Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança da Brasil S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Nicolau de Castro - 

OAB:292.121/SP, Keila Christian Zanatta Manangão Rodrigues - 

OAB:84.676/RJ, Marcio Moraes Lopes - OAB:22-612 MT, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 Vistos,

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária c/c danos 

morais proposta por MURILO RAMOS em face de COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A, todos 

qualificados nos autos.

 Realizada audiência de conciliação, resultou inexitosas, conforme termo 

de fls. 80.

Na sequência, os requeridos apresentaram contestação às fls. 115/138 e 

fls. 167/189, tendo o requerido Banco do Brasil arguido preliminar de 

ilegitimidade passiva e a requerida Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil alegou carência acionária, uma vez que não seria o beneficiário do 

seguro, e sim o Banco do Brasil, conforme consta no contrato.

 Em impugnação às fls.224/234, o requerente impugnou todos os fatos 

alegados pelas requeridas e requereu a procedência total da ação.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se a presença de 

preliminares a serem analisadas, contudo elas se confundem com o mérito 

da causa, razão pela qual postergo sua análise para posterior produção 

de probas nos autos.

 Assim, considerando que as partes já especificaram as provas que 

pretendem produzir, defiro a produção de prova técnica, requerida pela 

parte Companhia de Seguros Aliança do Brasil (fls. 241/242) e NOMEIO 

como perito, o engenheiro agrônomo Miguel Lara Menegazzo - CREA 

Nacional n.º 130716747-0 (Agroperícia, situada na Avenida Miguel Sutil, 

n.º 8000, Sala 1406/1407 – Jardim Mariana – CEP: 78040-400, Telefone 

(65) 99912-2865).

 Intime-se o perito nomeado de seu múnus, bem como para que apresente 

a proposta de honorários.

Sendo apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte requerida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo desde já, 

que os honorários periciais serão suportados pela parte que requereu 

(Companhia de Seguros Aliança do Brasil), conforme preconiza o artigo 95 

do Código de Processo Civil.

 Após, conclusos para decisão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1210 Nr: 2-28.1985.811.0029

 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: ESPÓLIO DE LÍRIO WEILER ZIMMERMENN, IVETE 

ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ararê Vargas Fortes, ISA DEPPERMANN 

FORTES, ORY VARGAS FORTES, ESPÓLIO DE HERMES PEREIRA DE 

SOUZA, Maria Tereza pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT, MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - 

OAB:7814, TELMO ANTONIO ALBECH ROSSATTO - OAB:2844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Cristiano Martins Costa 

Kessler - OAB:13.486 - OAB/RS, Gecione Dias Andrade - OAB:MT 

3.005-A, Horácio Pinto Lucena - OAB:46.520/RS, LUIZ PAULO OLLE 

BRUNDO - OAB:75811/RS, MARIO KESSLER DA SILVA NETO - 

OAB:43187, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 911/v, conferindo à REAL BRASIL, pleno e efetivo 

acesso aos presentes autos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49617 Nr: 1600-64.2015.811.0029

 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: LILIANE SPODE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Há aparente antinomia normativa no Novo Código de Processo Civil entre o 

disposto no artigo 932, inciso V e artigo 1.010, §1º.

 Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento 

ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro 

grau, conterá:

(...)

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

O artigo 932, indica que o relator facultará a apresentação de 

contrarrazões recursais, de outro lado, o artigo 1.010, §1º indica 

simplesmente que o apelado será intimado para apresentar contrarrazões, 

sem contudo, indicar qual seria o juízo responsável pela medida, se juízo 

“a quo” ou “ad quem”.

Nesse contexto, as recentes decisões do Egrégio Tribunal, tem sido no 

sentido de que seja prestigiada a regra do artigo 1.010, do Novo Código de 

Processo Civil.
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Desta forma, acolhendo a posição dos Tribunais, proceda-se a intimação 

do Apelado, para, se querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, o decurso do prazo, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para 

apreciação de recurso de apelação.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18140 Nr: 1363-74.2008.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Buuron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Jambiski Pinto dos 

Santos - OAB:31694/PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira. - 

OAB:6.005A/MT, Rogerio Blank Pereira - OAB:46395/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s)Embargante(s) 

na pessoa de seu Procurador Rogerio Blank Pereira, Henrique Jambiski 

Pinto dos Santos, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira., para que se 

manifeste, no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54527 Nr: 1007-98.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delice Martins Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:OAB/SP 105.089

 Autos nº 1007-98.2016.811.0029 – Código: 54527

Vistos,

Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso de o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo acima, com ou sem resposta, e uma vez tomadas as 

providências necessárias, sem fazer nova conclusão do processo, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com nossas homenagens.

Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000241-57.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCAS RODRIGUES GOMES (ADVOGADO(A))

LUCCAS RODRIGUES GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000241-57.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: LUCCAS RODRIGUES GOMES 

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, 19 de 

julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000164-82.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARQUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLAN TEIXEIRA DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

IRIS REZENDE MACHADO (REQUERIDO)

AURELIO CARDOSO DE REZENDE (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000164-82.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. De plano, verifico 

que a parte Autora deixou de comparecer à audiência designada e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos. O Enunciado nº 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório”. Assim, 

tendo em vista a ausência da parte Reclamante, quando da realização da 

Audiência de Instrução e Julgamento, mesmo intimada para a realização 

desta, JULGO EXTINTO o presente processo, sem julgamento do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. E, ainda, 

considerando que não houve comprovação de que a ausência decorreu 

de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte Reclamante 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE "Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em 

custas.", não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Devidamente 

quitadas as custas processuais e transitada em julgado, ao arquivo, com 

as baixas, anotações e demais formalidades. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 10 de 

julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000327-28.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SABRINA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 11/10/2018, 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, 29 de agosto 

de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000232-95.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

YAKAGI KUIKURO MEHINAKU (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

FERNANDA RIBEIRO BRANCO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Passivo, 

acerca da audiência instrutória designada para o dia 21/09/2018, às 

15h30min (MT), 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, 29 de agosto de 2018. Janete Méri 
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Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-07.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEORI JAIME MULLER (REQUERENTE)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI BORN (REQUERIDO)

ANDERSON LOPES ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010036-07.2014.8.11.0029. REQUERENTE: LEORI JAIME MULLER 

REQUERIDO: ARI BORN Vistos, etc. Diante da desídia das partes, 

encaminhem-se os autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação 

das partes. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 14 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-07.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEORI JAIME MULLER (REQUERENTE)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI BORN (REQUERIDO)

ANDERSON LOPES ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010036-07.2014.8.11.0029. REQUERENTE: LEORI JAIME MULLER 

REQUERIDO: ARI BORN Vistos, etc. Diante da desídia das partes, 

encaminhem-se os autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação 

das partes. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 14 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-04.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA TATIANA ALVONOZ ANDOLHE (REQUERENTE)

ANGELA MARIA MARTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença. Assim, 

considerando o pagamento efetuado, com o valor depositado pela parte 

sucumbente, DETERMINO a expedição de alvará, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 16/2011 – CGJ. Após, em não havendo novas 

deliberações, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 29 de agosto 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: - TELEFONE: (66) 

34781644

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010096-82.2011.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON TONELLI (EXEQUENTE)

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE BUGUISKI (EXECUTADO)

DANIELA DINIZ LOPES (ADVOGADO(A))

TATIANA CAPITANIO-VEICULOS - ME (EXECUTADO)

LEONARDO OLIVEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

RAFAEL CARDOSO TONHA (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO COSTA PEREIRA SOUZA (EXECUTADO)

TARCISIO CARDOSO TONHA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos a cerca da 

certidão expedida no ID 7780700, informando se a mesma possui efeitos 

jurídicos para registro em cartório.

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)

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010273-41.2014.8.11.0029. REQUERENTE: CELSON BATSCHKE 

REQUERIDO: MAURO DINIZ Vistos, etc. Considerando o disposto no 

Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, as decisões que deferem pedido 

de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. 

Deste modo, intime-se o requerido para, querendo, apresentar impugnação 

ou recurso, à expedição do alvará eletrônico requerido pela parte autora. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, aguarde-se 2 (dois) dias úteis e 

expeça-se o respectivo alvará, nos moldes do §1º do artigo 1º do 

Provimento n. 68/2018. Às providências. CANARANA, 16 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010017-30.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PRESTES HOLTZ (EXEQUENTE)

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JUNIOR CARAFINI (EXECUTADO)

MARISSOL RIVERA IRINEU (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018, as decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Deste modo, intime-se o 

requerido para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, à 

expedição do alvará eletrônico requerido pela parte autora. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, aguarde-se 2 (dois) dias úteis e expeça-se o 

respectivo alvará, nos moldes do §1º do artigo 1º do Provimento n. 

68/2018. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 31 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-02.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEITE (REQUERENTE)

GUILHERME LEITE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018, as decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Deste modo, intime-se o 

requerido para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, à 

expedição do alvará eletrônico requerido pela parte autora. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, aguarde-se 2 (dois) dias úteis e expeça-se o 
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respectivo alvará, nos moldes do §1º do artigo 1º do Provimento n. 

68/2018. Canarana, 31 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38992 Nr: 1467-76.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Maria Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilena Aburad de França Nunes, Lino Edécio 

Garcia Bordini, Eloiza Pegorini Bordini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antonio Ferreira de Pinho - 

OAB:9.178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE AUGUSTO DORILEO DE 

REZENDE - OAB:17729/O, Leonardo Gomes Martins - OAB:20256/O

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Autora via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 274,81 (Duzentos e 

setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) calculadas à f. ref. 271, 

conforme sentença ref. 249. OBS: Este valor deverá ser efetuado de 

forma separada, sendo R$ 206,70 (Duzentos e seis reais e setenta 

centavos) para recolhimento de guia de custas e R$ 68,11 (Sessenta e 

oito reais onze centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38992 Nr: 1467-76.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Maria Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilena Aburad de França Nunes, Lino Edécio 

Garcia Bordini, Eloiza Pegorini Bordini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antonio Ferreira de Pinho - 

OAB:9.178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE AUGUSTO DORILEO DE 

REZENDE - OAB:17729/O, Leonardo Gomes Martins - OAB:20256/O

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Requerida via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 274,81 (Duzentos e 

setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) calculadas à f. ref. 271, 

conforme sentença ref. 249. OBS: Este valor deverá ser efetuado de 

forma separada, sendo R$ 206,70 (Duzentos e seis reais e setenta 

centavos) para recolhimento de guia de custas e R$ 68,11 (Sessenta e 

oito reais onze centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19171 Nr: 1844-86.2007.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves de Oliveira, Izabel Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcário Rocha Industria e Comércio, Jaime 

Veríssimo de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Albernaz 

Rondon - OAB:9159, Nelson Albernaz Silveira - OAB:MT 9.100-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 3.763,96 (Três mil, 

setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) calculadas 

à f. 227, conforme sentença fls. 270/271. OBS: Este valor deverá ser 

efetuado de forma separada sendo R$ 1.881,98 (Um mil, oitocentos e 

oitenta e um reais e noventa e oito centavos) para recolhimento de guia de 

custas e R$ 1.881,98 (Um mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e 

oito centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. Fica devidamente 

ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de 

Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais 

ou remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66657 Nr: 2250-63.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Correia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A., MAB - 

Movimento dos Atingidos por Barragens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Patricia Epaminondas da 

Silva - OAB:10868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Gomes Carneiro - 

OAB:4511/TO

 Diante do exposto, com fundamento no art. 206, §3°, V, do CC/02, 

DECLARO PRESCRITA a pretensão da parte requerente e, com fulcro no 

artigo 487, II, do CPC, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, ficando referidas responsabilidades com 

exigência suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos 

do artigo 98, §3°, do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20518 Nr: 1147-31.2008.811.0024

 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: Flavio Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Sérgio Feguri - 

OAB:5490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, com as advertências do art. 485, 
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§1º, do CPC, para prosseguir com o feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 50560 Nr: 2022-59.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte requerida para que, no prazo 10 (dez)dias comprove nos 

autos, de forma efetiva, o cumprimento das determinações da r.Sentença 

de fls.72/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2344 Nr: 839-73.2000.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSP, NPdSN, AAdS, NPdSX, MAdSPO, APdC, SdSPM, 

LMPdS, NGdSP, MAdSP, PSdSP, DEdSP, JdSP, ASPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdPP(E)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626, Julio 

de Barros Salek - OAB:83652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, acerca da certidão de fl. 170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87298 Nr: 4398-76.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA RODRIGUES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim intimar a parte 

exequente para, no prazo legal, informar nos autos o endereço atualizado 

da executada, para que seja possibilitada a expedição de citação da 

mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75203 Nr: 2483-26.2015.811.0024

 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: DdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMdS, EfdSM, IMdS, IMdS, IMdS, GCAM, IMdS, 

JVVA, MJPA, JLMS, NSD, NMS, ACMS, GESO, VMdS, AARM, AARM, 

AARM, WJM, WMdS, WMdS, ALRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561, PAULO ROBERTO MOSER - OAB:9932/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Jane Brandão Martins 

Garcia - OAB:7580, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação de fls. 38/53, 

bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, atender a determinação de 

fl. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31780 Nr: 1185-09.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiane Franke Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Ferreira Martins - 

OAB:12.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pelo 

executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64854 Nr: 851-96.2014.811.0024

 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): José de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Resende Tomain - 

OAB:370383, Isabel Cristina Melon de Souza Neves - OAB:5656, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida acerca da decisão de fl. 3245, que deferiu o pedido de carga 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57873 Nr: 628-80.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemi Mendes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da impugnação do executado de fl. 152v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 8910 Nr: 1489-18.2003.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia de Lima

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição de fl. 284.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 71663 Nr: 944-25.2015.811.0024
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS, WTdA, ALSdA, ECdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação da MM. Juíza Coordenadora do Centro 

Judiciário foi designada audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 12 de novembro de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99560 Nr: 5595-32.2017.811.0024

 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: Andre Thuronyi, PATRICIA DE GODOY MURAD PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Luchetti 

Rodrigues - OAB:12.409-A, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239, 

RICARDO LOMBARDI THURONYI - OAB:55026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, bem como para providenciar o depósisto da complementação da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68769 Nr: 3707-33.2014.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaci Sebastião Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Carneiro Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Faria - OAB:2398 

TO/10.917A

 Vistos etc.

Considerando o lapso que o feito tramita, bem como a possibilidade de 

tentativa de acordo no feito, encaminhem-se os autos ao CEJUSC para 

que seja designada audiência de tentativa de conciliação entre os 

litigantes.

Defiro a celeridade requerida, devendo-se anotar no Sistema Apolo.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66470 Nr: 2107-74.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Carneiro Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Sebastião Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos etc.

Considerando o lapso que o feito tramita, bem como a possibilidade de 

tentativa de acordo no feito, encaminhem-se os autos ao CEJUSC para 

que seja designada audiência de tentativa de conciliação entre os 

litigantes.

Defiro a celeridade requerida.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20346 Nr: 978-44.2008.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliton Neves dos Santos, Antonio Joaquim de Souza, 

Elson Antonio Neves dos Santos, Mizael Assunção Coscrato, Judite 

Assunção Coscrato, Cleide Neves dos Santos Pereira, Iracy Maria dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Figueira Balbino, Maria da Silva 

Balbino, Alvaro Luiz Pedroso Marques de Oliveira, João Roberto Pedroso 

Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, observa-se que o requerido José Augusto Figueira 

Balbino, falecido em 29.11.2009, deixou 3 (três) filhos, contudo, fora 

habilitado nos autos apenas o herdeiro João Antônio da Silva Balbino. 

Assim, intimem-se os autores, por intermédio do advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a habilitação dos demais 

herdeiros do falecido, considerando para tanto as informações 

apresentadas na certidão de óbito de fl. 169, devendo apresentar as suas 

respectivas qualificações, conforme art. 319, II, do Código de Processo 

Civil.

Sem prejuízo do exposto, os autores deverão, no prazo acima assinalado, 

apresentar os dados necessários para a citação dos confinantes, já que 

não obstante tenham apresentado na inicial os nomes dos lindeiros, não 

cuidou de indicar a qualificação completa, o que obstou suas citações 

pessoais, as quais são necessárias, ante a regra do art. 246, § 3°, do 

Código de Processo Civil.

 Ademais, observa-se que, conquanto tenham sido integrados à lide, às 

fls. 125/126, Cleide Neves dos Santos Pereira e Iraci Maria dos Santos, 

não há procuração deles nos autos. Dessa maneira, suspendo o curso do 

feito, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que seja juntado aos autos os 

instrumentos de mandato, sob pena de extinção do feito com relação a 

eles, conforme art. 76, § 1°, I, do Código de Processo Civil.

 Apresentados os dados necessários, promova-se, independentemente 

de outra providência, as respectivas citações, inclusive dos réus Lucia 

Maria da Silva Balbino e Álvaro Luiz Pedroso Marques de Oliveira. Após, 

dê-se vistas dos autos à Fazenda Pública Estadual para que manifestem 

sucessivamente no prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, defiro o pedido de sucessão processual (polo ativo) da pessoa 

de Elionae Assunção Coscorato, conforme requerido às fls. 166/168, 

procedendo-se as retificações necessárias no Sistema Apolo.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62815 Nr: 2665-80.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Misael Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicio Correia de Lima, Tokio Marine 

Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto Juarez Carneiro 

Neto - OAB:16252, Dayane Ribeiro de Oliveira Farias - OAB:16.626, 

Glaucia Maria de Carvalho - OAB:3733, Leandro Vicente Farias - 

OAB:18.801, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - OAB:MT22233A

 Vistos, etc.

Considerando o teor da petição de fls. 322/323, na qual é indicada a 

possibilidade de acordo entre as partes, com fulcro no art. 139, V, do 

CPC/2015, encaminhe-se o feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para tentativa de composição amigável entre as 
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partes.

As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento, 

injustificado, à audiência a ser assinalada, configura ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC/2015).

 Havendo ou não acordo, tragam os autos conclusos.

Intime-se o perito acerca da petição de fls. 325/328, para que diga acerca 

da possibilidade de diminuição do valor da perícia, bem como a autora 

sobre o pagamento da perícia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41292 Nr: 2447-23.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Ribeiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:MT/13.025

 Diante do exposto, pelas razões expostas anteriormente, acolho a 

preliminar levantada pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, o 

que faço para negar seguimento ao recurso em sentido estrito interposto 

às fls. 175/191.Ademais, dando prosseguimento ao feito, a considerar que 

a acusação já apresentou suas alegações finais, conforme mídia de fl. 

167, intime-se o advogado do réu, via DJe, para que, no prazo legal, 

apresente memoriais. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000127-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

EDSON BENEDITO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto da Cunha Sousa (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

o presente feito em cumprimento as determinações legais, intimando o 

advogado da parte requerente, via DJE, que foi redesignada a audiência 

de tentativa de conciliação para o próximo dia 06 de Novembro de 2018, 

às 17hs00min, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. Chapada dos Guimarães/MT, 29 de agosto de 2018. 

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL 

DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000416-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE FROSINI EVANGELISTA (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CARDOSO FROSINI LUCAS EVANGELISTA 

(REQUERIDO)

MARIA REGINA FARIA HELLMEISTER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Certifico que, impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando o advogado da parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a vinculação aos 

autos, da(s) Guia(s) de Recolhimento das Custas e Taxas Judiciárias, 

conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 22/2016-CGJ, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 29 de agosto de 2018. Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 91745 Nr: 1848-74.2017.811.0024

 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: AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAISSA IZABEL DA SILVA 

CARDOSO - OAB:17019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MUNIR MARTINS SALOMAO - 

OAB:20383/O

 Vistos, etc.

 I. ACOLHO a emenda veiculada por meio de petição protocolada no dia 

3.7.2018, razão pela qual DEFIRO a pretensão executória.

 Anote-se o necessário no sistema apolo, para incluir a advogada DAIANA 

KANG como exequente.

II. Intime-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora eletrônica de 

bens.

III. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

IV. Intime-se.

V. Expeça-se o necessário.

 VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97372 Nr: 4604-56.2017.811.0024

 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: EL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa de Oliveira Novais - 

OAB:6801

 Vistos, etc.

I. Homologo, para que surtam os efeitos legais, o acordo celebrado entre 

as partes quanto à visitação e da guarda temporária da menor.

 II. No tocante ao pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário, as partes 

deverão especificar e justificar a sua necessidade, diante da 

excepcionalidade da medida, no momento processual oportuno.

III. Analisando os autos, constata-se que o Defensor Público, Dr. Willian, 

declinou da atuação neste feito.

Além disso, a outra Defensora Pública, Dr.ª Janaína, atua somente em 

processos criminais, justamente por ter o referido Defensor, da mesma 

forma, declinado os seus motivos para não trabalhar em processos desta 

natureza. A mesma Defensora, em respeitável esforço, atua em 

processos Cíveis em casos de ausências do Dr. Willian.

Deste modo, para viabilizar o prosseguimento do feito, não há como impor 

ao Estado o ônus de pagar honorários a advogado dativo se há 

Defensoria nesta Comarca.

Portanto, oficie-se ao Defensor Público-Geral solicitando a nomeação de 

Defensor para atuar no presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

IV. Com a nomeação de Defensor(a), conceda-lhe vista dos autos pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, para impugnar a contestação.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67683 Nr: 3081-14.2014.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Shell Brasil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir de Campos Martins, Francisco Carlos 

Faria Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, constata-se que a parte requerente impugnou o 

valor dos honorários, razão pela qual o perito foi intimado a se manifestar, 

o que fez reduzindo o valor da respectiva verba.

Em nova manifestação, a parte requerente, intempestivamente, questiona 

a necessidade da perícia e o valor da impugnação.

Com efeito, da dinâmica dos autos, vê-se que qualquer manifestação 

quanto a necessidade ou não da perícia encontra-se abarcada pela 

preclusão, na medida em que não foi interposto recurso contra decisão 

exarada no dia 9.3.2017.

Ademais, após a impugnação por parte da autora, houve redução 

significativa do valor dos honorários.

Assim sendo, por não vislumbrar motivos para outra redução do valor dos 

honorários, INDEFIRO a impugnação neste sentido e determino a intimação 

da parte autora para depósito no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao 

depósito do respectivo valor junto à Conta Única do TJMT (vinculando-se 

aos autos da missiva).

Decorrido o prazo sem depósito, proceda-se a imediata devolução da 

deprecata.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2188 Nr: 706-31.2000.811.0024

 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: Joaquim Augusto Curvo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Douglas Biancardini Jorge, Hotel Morro 

dos Ventos Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André T. Curvo - OAB:6605, 

Carlos Augusto da Costa Marques - OAB:6792-E, Fabio Siviero 

Botelho da Silva - OAB:5929, Homero Marchezan - OAB:6624, 

Marcos Souza de Barros - OAB:3947, TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17277, Willian Khalil - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Houseman Thomaz Aguliari 

- OAB:16635, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665

 Vistos, etc.

I. Em cumprimento à determinação da Instância Superior, determino a 

suspensão do presente feito, devendo à senhora gestora acompanhar o 

andamento do recurso interposto, trazendo os autos conclusos após o 

julgamento.

II. Ciências as partes.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 98426 Nr: 5090-41.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROSINEIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes correa de souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Intime a genitora da requerente, pessaolmente e por telefone, para que 

compareça em Juízo, para justificar o não comparecimento em audiência 

assinalada, no prazo de 5 (cinco)dias sob pena de extinção e 

consequente revogação da liminar.

II. Decorrido o prazo sem manifestação, o que DEVERÁ se certificado, 

conceda-se vista à Defensoria Pública, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

trazendo os autos conclusos em seguida.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85140 Nr: 3402-78.2016.811.0024

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS NO 

PORTO DO MANSO, DIEGO ANTÔNIO DA GUIA SEMEDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE PORTO DO MANSO LOTEAMENTO 

IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:14961, Ubirajara Galvão de Oliveira - 

OAB:OABMT 2.528

 Vistos, etc.

Trata-se de ação cautelar movida por ASSOCIAÇÃO DOS 

PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS NO PORTO DO MANSO em desfavor de 

SPE PORTO DO MANSO LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

Em decorrência da petição de acordo protocolada no dia 6.10.2017, foi 

indeferida a realização de perícia nos moldes do art. 95, §3º, do CPC, 

determinando a intimação das partes, por meio de seus respectivos 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecessem se 

pretendiam a suspensão da presente ação, sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Intimadas, as partes não manifestaram objetivamente quanto ao período de 

suspensão, sugerindo que se aguardasse ulterior deliberação das partes.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, compete destacar que o processo não pode aguardar, “ad 

aeternum”, a boa vontade das partes em proceder atos que lhes compete, 

mormente quando há acordo entabulado nos autos.

Assim, se as partes não especificam o tempo que entendem necessário 

para suspensão, a despeito de devidamente intimadas a fazê-lo e, 

tampouco, manifestam interesse no prosseguimento do feito, outra 

alternativa não há que não seja a extinção pela desídia das partes.

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo encontra-se paralisado, 

há mais de 30 (trinta) dias, aguardando o cumprimento de diligência que 

compete à parte autora, com fulcro no art. 485, III e §1º, do CPC, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito.

Condeno custas quitadas.

Deixo de condenar em honorários, na medida em que o acordo 

protocolado no dia 6.10.2017 tratou de tal verba.

 Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77189 Nr: 3403-97.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condominio Nautico de Serviços Portal das Aguas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MANOEL MAGARINO, MARINA DE 

PORTO MANSO, Morro do Chapéu Empeendimentos e Participação LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAMPOS MESQUITA 

- OAB:19640/O, Marcus Cesar Mesquita - OAB:5036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO NÁUTICO 

DE SERVIÇOS PORTAL DAS ÁGUAS, em desfavor de CARLOS MANOEL 

MAGARINO e MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO 

LTDA., pelos motivos narrados na inicial.

A parte autora informou a quitação do débito, por terceiro estranho à lide, 

antes mesmo da citação, pugnando pela “homologação da transação e 

sua consequente extinção nos termos da legislação vigente”.

É o breve relatório.

Decido.

Primeiramente, não há como homologar transação cujos termos não 

aportaram nos autos, razão pela qual admito como pedido de desistência o 

pleito do autor.

Dispositivo.
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Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da presente ação com 

fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC.

 Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, o que faço com fulcro 

no art. 485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 69/2018-DF

 Juíza Diretora: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão;

Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza 

Nicastro, a partir de 21/02/2018, para licença maternidade;

Considerando a designação por tempo determinado da servidora Myrna 

Nayara Queiroz Leite Viana, como assessora de gabinete II do Juízo da 2ª 

Vara;

Considerando o afastamento da servidora Ely Regina Maniezzo Pina, 

Patrícia Novaes Costa Dominguez, Irene Celiane Luque, Neuride Antônia 

Nunis e Maria Aparecida Soares Rissi;

Considerando a permuta autorizada entre os Magistrados Rafael Siman 

Carvalho e Maurício Alexandre Ribeiro, conforme Ofício Circular nº 

250/2018;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de AGOSTO/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.08.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. 

Rissi Cícero de Assis

01.08.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Francieli Mocci Gaiardoni Cícero de Assis

02.08.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Francieli 

Mocci Gaiardoni Tiago da S. Gouveia

02.08.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Tiago da S. Gouveia

03.08.18 Sexta-feira (Até às12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni Manuel Eugênio Martins

03.08.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Manuel Eugênio Martins

04.08.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Luiz 

Donizetti Rocha

05.08.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Luiz 

Donizetti Rocha

06.08.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni Cícero de Assis

06.08.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Patrícia N. C. Dominguez Cícero de Assis

07.08.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Patrícia N. 

C. Dominguez José Roberto Fregato

07.08.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Lenair 

da Silveira José Roberto Fregato

08.08.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da 

Silveira Luiz Donizetti Rocha

08.08.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria 

A. C. Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha

09.08.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. 

Tibúrcio Tiago da S. Gouveia

09.08.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton 

Andrade da Silva Tiago da S. Gouveia

10.08.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton 

Andrade da Silva Cícero de Assis

10.08.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely 

Regina Maniezzo Pina Cícero de Assis

11.08.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina Maniezzo Pina 

Manuel E. Martins

12.08.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina Maniezzo Pina 

Manuel E. Martins

13.08.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely 

Regina Maniezzo Pina José Roberto Fregato

13.08.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Patrícia N. C. Dominguez José Roberto Fregato

14.08.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. C. 

Dominguez Luiz Donizetti Rocha

14.08.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Flávia 

de Aquino Monguini Luiz Donizetti Rocha

15.08.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Flávia de 

Aquino Monguini Tiago da S. Gouveia

15.08.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ana 

Maria Guimarães Tiago da S. Gouveia

16.08.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ana Maria 

Guimarães Manuel Eugênio Martins

16.08.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Rosângela Block Banazeski Manuel Eugênio Martins

17.08.18 Sexta-feira (Até às12h) Maurício Alexandre Ribeiro Rosângela 

Block Banazeski José Roberto Fregato

17.08.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Lenair 

da Silveira José Roberto Fregato

18.08.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da Silveira Cícero de 

Assis

19.08.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da Silveira Cícero de 

Assis

20.08.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Lenair 

da Silveira Luiz Donizetti Rocha

20.08.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Rosimeire S. da Silva Luiz Donizetti Rocha

21.08.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Rosimeire S. 

da Silva Tiago da S. Gouveia

21.08.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Irene 

Celiane Luque Tiago da S. Gouveia

22.08.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Irene Celiane 

Luque Manuel Eugênio Martins

22.08.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Nair 

Santos Rockemback Manuel Eugênio Martins

23.08.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Nair Santos 

Rockemback Cícero de Assis

23.08.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Douglas 

Ferreira Corsini Cícero de Assis

24.08.18 Sexta-feira (Até às12h) Fernando Kendi Ishikawa Douglas 

Ferreira Corsini Luiz Donizetti Rocha

24.08.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Maria A. C. 

Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha

25.08.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Maria A. C. Tibúrcio José Roberto 

Fregato

26.08.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Maria A. C. Tibúrcio José 

Roberto Fregato

27.08.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Maria A. C. 

Tibúrcio Tiago da S. Gouveia

27.08.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis Tiago da S. Gouveia

28.08.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Antônia V. 

da Costa Nunis Manuel Eugênio Martins

28.08.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen Manuel Eugênio Martins

29.08.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Dinoerce 

C. B. Henchen Cícero de Assis

29.08.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Ely 

Regina Maniezzo Pina Cícero de Assis

30.08.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Ely Regina 

Maniezzo Pina José Roberto Fregato

30.08.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Francieli Mocci Gaiardoni José Roberto Fregato

31.08.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de O. Andrade Francieli 

Mocci Gaiardoni Manuel Eugênio Martins

31.08.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Eriton 

Andrade da Silva Manuel Eugênio Martins
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ENDEREÇOS E TELEFONES:

Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993

CONSIDERAÇÕES FINAIS:Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, 

revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 9 de agosto de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 70/2018-DF

 Juíza Diretora: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão;

Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza 

Nicastro, a partir de 21/02/2018, para licença maternidade;

Considerando a designação por tempo determinado da servidora Myrna 

Nayara Queiroz Leite Viana, como assessora de gabinete II do Juízo da 2ª 

Vara;

Considerando o afastamento da servidora Neuride Antônia Nunes, no 

período de 20.08.2018 a 08.09.2018;

Considerando o afastamento da servidora Maria Aparecida Soares Rissi, 

no período de 22.08.2018 a 24.09.2018.;

Considerando o afastamento da servidora Lenair da Silveira, no período de 

27.08.2018 a 24.09.2018;

Considerando o afastamento da servidora Ana Maria Guimarães, no 

período de 20.08.2018 a 21.09.2018;

Considerando o afastamento da servidora Rosimeire Spontam da Silva, no 

período de 03.09.2018 a 29.09.2018;

Considerando o afastamento da servidora Nair Santos Rockembach, no 

período de 10.09.2018 a 21.09.2018;

Considerando o afastamento do servidor José Roberto Fregato;

Considerando a permuta autorizada dos Magistrados Jean Paulo Leão 

Rufino e Rafael Siman Carvalho, conforme Ofício Circular nº 269/2018;

RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECER a escala de plantão dos Juízes, Gestores 

Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de 

SETEMBRO/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.09.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Eriton Andrade da Silva Tiago da 

S. Gouveia

02.09.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Eriton Andrade da Silva Tiago 

da S. Gouveia

03.09.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Eriton 

Andrade da Silva Cícero de Assis

03.09.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis

04.09.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha

04.09.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria 

A. C. Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha

05.09.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. C. 

Tibúrcio Manuel Eugênio Martins

05.09.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Eriton 

Andrade da Silva Manuel Eugênio Martins

06.09.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Eriton 

Andrade da Silva Cícero de Assis

06.09.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Patrícia N. 

C. Dominguez Cícero de Assis

07.09.18 Sexta-feira (Feriado Nacional) Rafael Siman Carvalho Patrícia N. 

C. Dominguez Tiago da S. Gouveia

08.09.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. Dominguez Luiz 

Donizetti Rocha

09.09.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. Dominguez Luiz 

Donizetti Rocha

10.09.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. 

Dominguez Manuel Eugênio Martins

10.09.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Neuride Antônia Nunes Manuel Eugênio Martins

11.09.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride 

Antônia Nunes Cícero de Assis

11.09.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia 

N. C. Dominguez Cícero de Assis

12.09.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia N. C. 

Dominguez Tiago da S. Gouveia

12.09.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva Tiago da S. Gouveia

13.09.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva Luiz Donizetti Rocha

13.09.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia 

N. C. Dominguez Luiz Donizetti Rocha

14.09.18 Sexta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia N. C. 

Dominguez Cícero de Assis

14.09.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. 

V. de Aquino Monguini Cícero de Assis

15.09.18 Sábado Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. V. de Aquino Monguini 

Manuel Eugênio Martins

16.09.18 Domingo Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. V. de Aquino 

Monguini Manuel Eugênio Martins

17.09.18 Segunda-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. V. 

de Aquino Monguini Tiago da S. Gouveia

17.09.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Flávia L. V. de Aquino Tiago da S. Gouveia

18.09.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Flávia L. V. 

de Aquino Luiz Donizetti Rocha

18.09.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Irene 

Celiane Luque Luiz Donizetti Rocha

19.09.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Irene 

Celiane Luque Cícero de Assis

19.09.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Rosângela Block Banazeski Cícero de Assis

20.09.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Rosângela 

Block Banazeski Manuel Eugênio Martins

20.09.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Neuride Antônia Nunes Manuel Eugênio Martins

21.09.18 Sexta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Neuride 

Antônia Nunes Tiago da S. Gouveia

21.09.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Irene 

Celiane Luque Tiago da S. Gouveia
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22.09.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Irene Celiane Luque Cícero 

de Assis

23.09.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Irene Celiane Luque Cícero 

de Assis

24.09.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Irene 

Celiane Luque Luiz Donizetti Rocha

24.09.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Neuride Antônia Nunes Luiz Donizetti Rocha

25.09.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Neuride 

Antônia Nunes Manuel Eugênio Martins

25.09.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Nair 

Santos Rockemback Manuel Eugênio Martins

26.09.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Nair Santos 

Rockemback Tiago da S. Gouveia

26.09.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Douglas Ferreira Corsini Tiago da S. Gouveia

27.09.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas 

Ferreira Corsini Cícero de Assis

27.09.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Antônia V. da C. Nunis Cícero de Assis

28.09.18 Sexta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Antônia V. 

da C. Nunis Manuel Eugênio Martins

28.09.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ana 

Maria Guimarães Manuel Eugênio Martins

29.09.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Ana Maria Guimarães Luiz 

Donizetti Rocha

30.09.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Ana Maria Guimarães Luiz 

Donizetti Rocha

ENDEREÇOS E TELEFONES:

Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993

CONSIDERAÇÕES FINAIS:Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, 

revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 28 de agosto de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001426-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. L. (REQUERENTE)

LEIDE DAIANE MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Juízo da Comarca de Paranaíta MT (REQUERENTE)

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE CRUZ DE LIMA (REQUERIDO)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001426-93.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DANIEL 

DOS SANTOS LIMA, LEIDE DAIANE MIRANDA DOS SANTOS, JUÍZO DA 

COMARCA DE PARANAÍTA MT REQUERIDO: HENRIQUE CRUZ DE LIMA, 

FORUM DA COMARCA DE COLIDER Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, COM URGÊNCIA, servindo a cópia como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem, eis que se 

trata de citação e intimação para a parte requerida comparecer em 

audiência designada no Juízo deprecante. Expeça-se o necessário para 

atingir a finalidade da carta precatória. Após, devolva-se a presente 

missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às providências. 

Colíder, 22 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002090-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EUGENIO MARTINS (AUTOR(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002090-61.2017.8.11.0009. AUTOR: BENEDITO 

EUGENIO MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 25 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 15H, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 09 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002090-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EUGENIO MARTINS (AUTOR(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002090-61.2017.8.11.0009. AUTOR: BENEDITO 

EUGENIO MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 25 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 15H, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 
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Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 09 de agosto de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001169-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GALIANA BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NOGUEIRA TOTARELLI (RÉU)

 

ProOrd 1001169-68.2018.8.11.00 09 - PJE 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, fica DESIGNADA a audiência de 

Conciliação para o dia 28 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 15H00MIN, a ser 

realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Colíder-MT.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000428-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO NUNES REZENDE (RÉU)

 

PROC. 1000428-28.2018 - PJE 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, fica DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 28 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 15H20MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Colíder-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001037-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI (ADVOGADO(A))

JOSEFINA COM. DE CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER (EXECUTADO)

 

PROC. 1001037-11.2018 - PJE 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, fica DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 28 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 15H40MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Colíder-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001034-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AUGUSTO LANZA - ME (EXEQUENTE)

MARCIA AUGUSTO LANZA - ME (EXEQUENTE)

DIEGO HENRIQUE BONETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER (EXECUTADO)

 

Proc. 1001034-56.2018 - PJE 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, fica DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 28 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 16H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Colíder-MT.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO JOSÉ GOMES, Filiação: 

Benedita Gomes, brasileiro(a), natural de Monte Vidéo-MA, convivente, 

serviços gerais. 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 DO REQUERIDO DA SENTENÇA PREFERIDA 

NOS AUTOS, a seguir tanscrita. Sentença: Vistos, etc.Processo concluso 

em razão de pendência relacionada ao pagamento das custas 

judiciais.Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das 

custas judiciais.O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a 

contagem do prazo prescricional se inicia a partir da data em que o 

devedor for intimado para o recolhimento das custas judiciais, in 

verbis:"Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais".Observa-se que o executado e a 

Fazenda Pública (credora) se mantiveram inerte por um período superior a 

5 (cinco) anos, razão pela qual a deve ser declarado prescrito o crédito 

relacionado às custas judiciais.Assim, por possuir nítida natureza 

tributária, os créditos relativos às custas judiciais estão sujeitos às 

normas do CTN e, por essa razão, a prescrição deve ser decretada 

quando decorrer mais de cinco anos entre a constituição definitiva do 

crédito (intimação do devedor para recolher as custas) e a respectiva 

cobrança (art. 174, inciso I, do CTN). Há de ver que uma das formas de 

extinção do crédito tributário é a ocorrência da prescrição, tal como 

preceitua o art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via 

DJE.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Rosangela Block Banazeski, digitei. Colíder, 

29 de agosto de 2018 Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108599 Nr: 3572-61.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329

 INTIMAÇÃO da causídica para juntar a procuração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92577 Nr: 1029-56.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON CORREIA DE CAMPOS, PATRICIA 

DO NASCIMENTO DE ALMEIDA, DARÇO SEBASTIÃO DE ALMEIDA, 

EDERSON ALVES DA SILVA, DIEFERSON DA SILVA, ARLINDO PEREIRA 

DE SOUZA, WANESSA OLIVEIRA NOGUEIRA, ALEX JUNIOR BARROS 

MACHADO, EMERSON JOSÉ COSTA HARTMANN, NAIARA LEÃO RIBEIRO, 

CLEYA TEIXEIRA DE SOUZA, DEIVID MATIAS DOS SANTOS, VANDERLEI 

RAMOS DA CRUZ JUNIOR, VONY CLEMENTINO DE ARAÚJO, ROBSON 

OLIVEIRA DOS SANTOS PASSOS, DEIVID KANEY DE SOUZA REIS, 
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ANDERSON MATIAS DOS SANTOS, RAFAEL ARAUJO BATISTA, 

ROMARIO GONZAGA DOS SANTOS, FRANCINALDO SANTOS DO VALE, 

VALDOMIRO ANTONIO KRASUCKI, VLADEMIR MATHIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ANGELITA KEMPER - OAB:15090, 

ANTONIO FERREIRA DINIZ - OAB:16355, BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:MT - 15.857, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, FABIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700/O, FLADSON CHIQUITIN - OAB:17743, IRINEU PAIANO 

FILHO - OAB:6.097-A/MT, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740, MAURICIO 

RICARDO ALVES - OAB:15.523/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do réu ROMÁRIO GONZAGA DOS SANTOS, DR. 

ANTONIO FERREIRA DINIZ OAB N. 16.355, para apresentar as razões 

recursais, bem como, para regularizar a representação do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112890 Nr: 2215-12.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT 14.865

 REVOGO as medidas outrora deferidas e JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.Promovam-se as 

comunicações de praxe.Em relação à petição de fl. 43, desentranhe-a do 

processo e junte-se aos autos de Código 110756.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.Às providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 28 de agosto de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

MARIA SOCORRO BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001438-10.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

SOCORRO BENTO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o 30 de outubro 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, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor 

da decisão de id. 14842971. Colíder/MT, 29 de agosto de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

LENIRCIA FERRAZ BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001437-25.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: LENIRCIA 

FERRAZ BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o 30 de outubro de 2018 às 14h00min., 

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, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor da 

decisão de id. 14842858. Colíder/MT, 28 de agosto de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001436-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001436-40.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: JOANA 

BATISTA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o 25 de outubro de 2018 às 15h40min., 

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, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor da 

decisão de id. 14842660. Colíder/MT, 28 de agosto de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

EUNICE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001435-55.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: EUNICE DUARTE 

DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o 25 de outubro de 2018 às 15h20min., 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, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor da 

decisão de id. 14842519. Colíder/MT, 28 de agosto de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL JOSE DE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001433-85.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: IZABEL JOSE 

DE ARAUJO GOMES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o 25 de outubro de 2018 às 

14h40min., 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, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor 

da decisão de id. 14842028. Colíder/MT, 28 de agosto de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CORDEIRO RIBEIRO (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001432-03.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCA 

CORDEIRO RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o 25 de outubro 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, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor da 

decisão de id. 14841868. Colíder/MT, 28 de agosto de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001431-18.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: LUZIA DA 

CONCEICAO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o 23 de outubro de 2018 às 

15h40min., 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, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor 

da decisão de id. 14841725. Colíder/MT, 28 de agosto de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001442-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA (ADVOGADO(A))

ELIELTON PINHEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001442-47.2018.8.11.0009 Parte Autora: ELIELTON PINHEIRO DE PAULA 

Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 06 de novembro de 2018 às 

15h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 28 de agosto de 2018. Antonia Vanderleia 

da Costa Nunis Gestora Judiciária Substituta Portaria 067/2018 - CA 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: 1000087-02.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

DANIEL MOURA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000087-02.2018.8.11.0009 Parte Promovente: DANIEL MOURA GOMES 

Parte Promovida: VIVO S.A. Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) 

requerida(s), através do(a) Advogado(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 14741119 e seguinte) 

apresentado pela parte requerente, no prazo legal de 05(cinco) dias. 

Antonia Vanderleia da Costa Nunis Gestora Judiciária Substituta Portaria 

067/2018 - CA 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.: 40117 Nr: 1133-39.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DE ALMEIDA SANTOS, SANDRA MARCELO 

DE OLIVEIRA, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18473-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 
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autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 223 Nr: 728-57.1999.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Certifico e dou fé que os autos retornarão ao arquivo pois não foram 

juntadas ao mesmo a guia de pagamento das custas de desarquivamento. 

Certifico ainda que as custas do presente feito já foram devidamente 

pagas conforme fls. 146/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38476 Nr: 3175-95.2011.811.0046

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITO ANTÔNIO CANDELORO, JOÃO BATISTA 

NICHELE, GESIANE BOZOKI CANDELORO, LUIZ SUMENSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114544 Nr: 7207-36.2017.811.0046

 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: FERREIRA E SAMPAIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS NARDINI - OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1925 Nr: 998-81.1999.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, WILSON FILLIPI TOMÉ, ASSIS FILIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o Imóvel de matrícula 919 (fls. 95/104) é o mesmo 

imóvel dado em garantia às fls. 14, referido imóvel possui área total de 

750,0012 há, sendo que às fls. 71 foi nomeado à penhora uma fração de 

terras da referida fazenda num total de 290,00 há, diante do exposto, 

intimo a parte autora para manifestar no feito requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89583 Nr: 2078-84.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NIW, ACW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 7º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte, via DJE, para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21793 Nr: 2805-92.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR GOMES DA SILVA VULGO "CHAPEU 

PRETO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMÉLIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729-B/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMIR GOMES DA SILVA VULGO 

"CHAPEU PRETO", Rg: 628.192, Filiação: Valdemar Gome S. da Silva e de 

Maria Antonia da Silva, data de nascimento: 26/11/1965, brasileiro(a), 

natural de Cruzeiro do Sul-PR. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU VALMIR GOMES DA SILVA, EPÍTETO 

"CHÁPEU PRETO", DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI 

DESIGNADA PARA O DIA 09/10/2018, ÀS 08H00MIN, A SER REALIZADA 

NO FÓRUM DA COMARCA DE COMODORO-MT.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE PROCESSO CRIME EM QUE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DENUNCIOU VALMIR GOMES DA SILVA, EPÍTETO "CHÁPEU 

PRETO", NAS PENAS DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO 

PENAL.

Despacho/Decisão: Vistos.Verifica-se que os jurados não foram intimados 

para comparecer na sessão do tribunal do júri marcada para o dia 

28/08/2018, assim sendo, redesigno a referida sessão para o dia 

09/10/2018. No caso dos autos se aplicará o disposto no artigo 452 do 

CPP, vez que já foi designada uma sessão para o processo de código 

33505. Art. 452.O mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais 

de um processo, no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que 

seus integrantes deverão prestar novo compromisso. NOMEIO como 

defensores dativos do réu os Doutores Lucas Alberto Tostes Correa e 

Thaiane Blanch Benites para realizarem a sessão do júri, sendo que tal 

nomeação será pro bono.Determino que os jurados sejam intimados 

acerca desta sessão do E. Tribunal do Júri.P. I. 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, JOÃO VICTOR LADEIA, 

digitei.

Comodoro, 28 de agosto de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2291 Nr: 8-61.1997.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIRO FERREIRA DOS SANTOS, Filiação: 

José Ferreira dos Santos e de Maria Ferreira dos Santos, data de 

nascimento: 20/10/1966, brasileiro(a), natural de Itabuna-BA, solteiro(a), 

lavrador. atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU JAIRO FERREIRA DOS SANTOS SESSÃO 

DE JULGAMENTO DO JÚRI DESIGNADA PARA O DIA 06/11/2018, ÀS 

08H00MIN, A SER REALIZADO NO FÓRUM DA COMARCA DE 

COMODORO-MT.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE PROCESSO CRIME EM QUE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DENUNCIOU JAIRO FERREIRA DOS SANTOS, NAS PENAS DO 

ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, considerando-se que não há 

diligências para sanar ou qualquer nulidade ou fato a esclarecer que 

interesse ao julgamento da causa, o feito encontra-se preparado para 

julgamento em plenário, razão pela qual, designo para sessão de 

julgamento de júri para data de 06 de novembro de 2018, às 08 

horas.Intimem-se o Ministério Público e a defesa para que compareçam ao 

ato, observando o disposto no art. 431 do CPP.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO VICTOR LADEIA, 

digitei.

Comodoro, 28 de agosto de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37430 Nr: 2129-71.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOSSAI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - OAB:12.794/B 

MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 80 e determino à remessa dos autos no endereço 

indicado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27174 Nr: 1309-57.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SANTOS DE ALMEIDA, OTTO MARQUES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o cancelamento do RPV requerido às folhas 178, uma vez que a 

intimação ao advogado se deu na data de 25 de junho de 2013 e o novo 

requerimento ocorreu em fevereiro de 2018.

Portanto, verifica-se que quando do pedido não transcorrera o prazo 

quinquenal.

Por analogia ao art. 450,§3º da CNGC, intime-se a parte autora 

pessoalmente acerca desta decisão.

Cumpridas as formalidades legais, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16451 Nr: 1471-57.2005.811.0046

 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: ANACIFICO JOSÉ MARIA, IZABEL DIAS MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721, CARLOS APARECIDO DE ARAUJO - OAB:44094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se RPV em favor da parte autora para levantamento da quantia 

depositada na conta única do Tesouro Nacional.

Por analogia ao art. 450,§3º da CNGC, intime-se a parte autora 

pessoalmente acerca desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35552 Nr: 246-89.2011.811.0046

 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: DIZAN ASSESSORIA ECONÔMICA S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FELIPE MARIANO - 

OAB:65667, JULIÃO DE FREITAS - OAB:530/MS, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/O/MT

 Vistos.

A Agropecuária Condor pugnou pelo parcelamento dos honorários 

periciais, sendo que o perito manifestou-se contrariamente (fls. 1.850).

Despacho de fls. 1.852 determinou a intimação da parte para pagamento 

dos honorários periciais.

A parte requerida acostou às fls. 1.854 pagamento de 50% do valor da 

perícia.

A parte foi intimada para pagar o valor integral da pericia (fls. 1.857).

Petição da Agropecuária Condor às fls. 1.858 requerendo que o montante 

restante pudesse ser pago após a realização da perícia.

Manifestação do perito (fls. 1.859/1.860) em que coloca como alternativa 

realizar a perícia, sendo que o laudo só seria apresentado em juízo após o 

recolhimento do valor faltante (50%).

Decisão de fls. 1.861 declarou o perdimento da prova.

Em razão da petição de fls. 1.871/1.872 foi determinado a intimação do 

perito.

Manifestação de fls. 1.874 em que o perito concorda em receber o 

montante faltante após a realização da pericia.

Decido.

Considerando que a decisão de fls. 1.861 declarou o perdimento da prova 

sem observar a manifestação do perito acerca da possibilidade de 

recolhimento dos 50% em momento anterior a apresentação do laudo nos 

autos chamo o feito à ordem e determino que a perícia seja realizada, 

sendo que o pagamento será feito da forma acordada entre a parte e o 

perito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29867 Nr: 877-04.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. B. NICHELE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA, ANTÔNIO FÁBIO 

ZONTA, ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA, LÚCIA FABIANA 

ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABMAEL MANOEL DE LIMA - 

OAB:48633, SÔNIA REGINA FACINCANI DE LIMA - OAB:230964/ SP

 Vistos. (...) Decido. Exceção de pré-executividade ou objeção de 

pré-executividade, como prefere chamar parte da doutrina, é a medida 

oposta pelo devedor, no processo de execução, com vistas a arguir vício 

ou nulidade do título executivo sobre o qual se funda o processo 

executivo. (...) Assim, eventual ilegalidade ou má-fé demandaria instrução 

probatória. Em relação à Ação de reintegração de posse (fls. 1.046) 

ajuizada pela Urtigão Comércio e Representações Ltda. em desfavor dos 

excipientes, sendo patrocinados pela excepta verifica-se que a mesma foi 

protocolado em 08/08/2006, sendo que o Dr. João não mais patrocinava os 

interesses dos requerentes, tendo em vista a notificação da renúncia do 
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mandado (fls.1.044-v) de 16/05/2006. Diante disso, os excipientes não 

lograram êxito em comprovar de maneira sumária que o titulo de crédito é 

inexigível, sendo que a matéria ventila demandaria dilação probatória. (...) 

Salienta-se ainda, que a matéria ventilada não é nova, sendo do 

conhecimento dos excipientes quando do ajuizamento dos embargos à 

execução. Diante do exposto REJEITO a presente exceção de 

pré-executividade. 2 – O exequente afirma às fls. 1.152 que foi denegado 

o mandado de segurança interposto pelos executados; que o crédito 

executado é de natureza alimentar, tendo preferencia em relação aos 

demais créditos que possui a matricula n. 842 do imóvel penhorado. 

Requer o prosseguimento da execução e a adjudicação do bem imóvel de 

matricula n. 842. Nos termos do artigo 85, §14 do CPC, verifica-se que a 

presente ação tem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos 

créditos oriundos da legislação do trabalho. Intimem-se os credores 

hipotecários, constante na matrícula, com fulcro no artigo 799 do CPC, 

devendo o exequente apresentar endereço dos citados. Intime-se o 

executado para manifestar-se acerca do pedido de adjudicação. 

Expeça-se mandado para avaliação do imóvel de matricula n. 842, tendo 

em vista o decurso de quase quatro anos desde a ultima avaliação. 3 – 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18390 Nr: 3027-94.2005.811.0046

 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: RIQUINHO BOSSELANO, LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CANAVARROS, EVARISTO 

TRENTIN, ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN, OSWALDO ARANHA 

MARQUES, MARLENE OLIVEIRA MARQUES, EPAMINONDAS RAMOS 

BADEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:16.925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DI REZENDE 

BERNARDES - OAB:18396, FERNANDA GUIA MONTEIRO - OAB:9134/MT, 

GISELY MARIA REVELLES DA CONCEIÇÃO - OAB:8.488/MT, LIZZA 

BETHONICO ARAGÃO - OAB:77574 OAB/MG, ORLANDO ARAGÃO 

NETO - OAB:16189 OAB/MG, THALES MARCELO MAGALHÃES PIRONI 

- OAB:90618 OAB/MG

 Vistos. (...) Decido. Oswaldo Aranha Marques e sua esposa Marlene 

Oliveira Marques apresentaram contestação por duas vezes, com 

procuradores e teor diferentes. Verifica-se nos autos que com a 

apresentação da primeira contestação de fls. 143/162 (data do protocolo 

20/02/2006) ocorreu o instituto da preclusão consumativa em relação a 

colacionada às fls. 263/269 (data do protocolo 06/06/2008). A preclusão 

consumativa é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato 

processual em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para tanto. 

Assim em respeito ao princípio da paridade de armas dos litigantes, 

revela-se inviável apreciar a segunda contestação protocolada, devendo 

esta ser desentranhada dos autos. (...) Não há de se falar em defeito na 

representação, uma vez que consta procuração de fls. 36 em que Josef 

Babka outorgada a Leila Aguetoni os poderes conferidos por Riquinho 

Bosselano ao mesmo. Não há de se falar em inépcia da inicial (requerida 

às fls. 143/162), uma vez que o pedido principal da presente ação é 

declaração da nulidade da falsa escritura pública, sendo que a 

reintegração de posse uma consequência da procedência da presente 

ação. Indefiro a denunciação à lide pugnada às fls. 380/387, com fulcro no 

artigo 125,§2º do Código de Processo Civil, tendo em vista que o 

antecessor imediato na cadeia dominial já ocupa o polo passivo da lide. 

Passo a analisar a preliminar da prescrição: A inicial deixa clara para este 

juízo que o ato impugnado foi realizado em 05/08/1.981, sendo que a inicial 

foi proposta em 23/11/2005, mais de vinte anos depois. Assim sendo, por 

razões óbvias este juízo se vê obrigado a reconhecer a prescrição do 

direito da autora, vez que o suposto ilícito ocorreu em 23/11/2005 e a 

inicial foi proposta em 23/11/2005. (...) Ante o exposto, reconheço a 

preliminar da prescrição, razão pela qual julgo extinto, com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, II do CPC. Condeno a autora ao 

pagamento de honorários que fixo em 10% do valor da causa. P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 632-51.2013.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A parte autora requereu realização de pesquisa junto ao Sistema 

INFOJUD, com a finalidade de localizar o atual endereço do requerido. 

Ocorre que tal pleito somente deve ser deferido em caráter excepcional, 

ou seja, quando houver esgotado todos os meios para a localização e que 

o autor demonstre tê-lo feito. Destarte, competindo à parte a tentativa de 

localização, seja do requerido, ou de seus bens, o indeferimento ao pleito 

é medida que se impõe, porquanto não há qualquer comprovação de que 

tenha se diligenciado neste sentido. Isto posto, indefiro o pedido formulado 

pela parte autora, devendo a mesma ser intimada para informar nos autos, 

no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68311 Nr: 1723-45.2014.811.0046

 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 CARLOS CALGARO, MAURO LUIZ CALGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU FOGLIATTO, JONES LOURDES 

FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

João Carlos Calgaro e Mauro Luiz Calgaro propôs a presente ação em 

face de Argeu Fogliatto e Jones Lourdes Fogliatto

 Devidamente intimada à parte autora a dar andamento no feito, 

permaneceu inerte, consoante certidão de fls. 127.

 Decido.

Em vista disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 76, §1º, I e 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15403 Nr: 612-41.2005.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA VIGILATO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

Cuida-se de processo crime em que o Ministério Público denunciou Neuza 

Vigilato Gouveia, nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, II, 

ambos do Código Penal.

Devidamente intimada para comparecer à solenidade do júri, a acusada 

não compareceu, o que justificou a decretação de prisão preventiva (fls. 

241).

As partes manifestaram não haver interesse em nova oitiva das 

testemunhas.

1 - O parquet requereu às folhas 250 (21/05/2018) a decretação da 

revelia do réu, ante o não comparecimento à solenidade do Tribunal do 

Júri, bem como redesignação da sessão. Logo em seguida, às folhas 

252/253 (25/07/2018), suscintamente, requereu a determinação da 

execução imediata da pena.

Tendo em vista estas considerações, não se pode saber se o Autor pede 

pelo cumprimento de pena em razão da Sessão do Júri realizada no dia 

11/09/2006 ou se deseja a designação de nova data para o Tribunal do 

Júri.
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Ante o exposto, RESTITUO os autos ao MPE para informar o que realmente 

pretende, uma vez que em tão curto período de tempo efetuou pedidos 

contrapostos.

2 – Indefiro o pedido de fls. 254 e determino de pronto a abertura de vistas 

ao causídico, a fim de que extraia as cópias que deseja.

3 - Expeça-se novo mandado de prisão, conforme determinado às folhas 

251.

4 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34103 Nr: 2289-33.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERFERSON GOMES DA SILVA, SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB - LEASING S.A - ARRNDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B, SAMUEL ALVES - OAB:12422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Intime-se o executado para informar nos autos seus dados bancários no 

prazo legal, a fim de que seja procedido o pagamento do saldo 

remanescente.

Acaso decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

para depositar nos autos a quantia pretendida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63359 Nr: 1493-37.2013.811.0046

 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: CÍCERO MIGUEL FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o autor concordou com a correção monetária 

apresentada pela autarquia previdenciária em sua apelação, deixo de 

remeter o recurso.

Certifique-se o transito em julgado da sentença.

Intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo o que entenderem 

de direito.

 Após, nada mais requerido autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 26238 Nr: 390-68.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PÉTROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078

 Vistos.

Certifique-se a secretaria o decurso do prazo para impugnação à 

penhora.

Se precluso, expeça-se alvará para liberação do montante penhorado por 

meio do sistema BACENJUD em favor da exequente para a conta 

informada às folhas 397.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61393 Nr: 3208-51.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO SOARES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Vistos.

Defiro o pedido retro, após a dilação do prazo, o requente deve 

manifestar-se a cerca dos cálculos oferecidos independentemente de 

intimação, sob pena de homologação dos mesmos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30308 Nr: 1331-81.2009.811.0046

 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): ALDORI REBINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Julgados improcedentes os embargos monitórios, foi interposto recurso de 

apelação, que foi decidido pela manutenção da sentença.

Ante o exposto, intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por 

carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública 

ou se não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; 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 e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64620 Nr: 2787-27.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONÉDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE IZABEL VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Tratando-se de embargos à execução julgados improcedentes (fls. 51/57), 

em que a advogada da parte embargada requereu o cumprimento da 

sentença para executar os honorários nela fixados.

Verifico que os presentes autos se encontram em fase de execução bem 

avançada, uma vez que o tramitar se aproxima das hastas públicas do 

imóvel penhorado (auto de penhora fls. 96).

Entretanto, compulsando o feito principal, contata-se que caminha 

lentamente, pois até o presente momento não foi realizado ato 
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expropriatório ou indicação de bens à penhora a fim de obter o 

adimplemento do débito.

Ora, não é viável adimplir o crédito acessório antes do principal, uma vez 

que o bem indicado à penhora (avaliado em mais de R$454.000,00) nesta 

execução de honorários (valor inferior a dez mil reais) sequer foi ofertada 

nos autos da execução principal!

Ante o exposto, indefiro por hora o pedido de designação de hastas 

públicas para leilão do imóvel penhorado e determino à parte exequente 

que se manifeste quanto a petição às folhas 97/98.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38486 Nr: 3185-42.2011.811.0046

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO JAIME RITZMANN, INGRID RITZMANN 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OSMAR LUIZ 

PRETTO, para devolução dos autos nº 3185-42.2011.811.0046, Protocolo 

38486, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78279 Nr: 2488-79.2015.811.0046

 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: EDSON KELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ANDRE GUARESCHI, MARLENE 

FRANCISCA CONCEIÇÃO GUARESCHI, SILVIO AUGUSTO PANUCCI, 

ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARÃES, DEBORAH FERNANDES GUIMARÃES, 

VANDERSON GUIMARÃES, JOSÉ FLEURY DECCO, JOSÉ DECCO, CARLOS 

AUGUSTO PANUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GEVEZIER PODOLAN 

DE FIGUEIREDO - OAB:6581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANA RABELO 

MESQUITA THEODORO - OAB:15663

 Designado audiência de conciliação às fls. 328, com posterior correção 

de data (fls. 330).As procurações são acostadas às fls. 302 e 

305.Certidão de fls. 336 acerca do decurso de prazo para apresentação 

de contestação pelos requeridos.A parte autora requer (fls. 341) o 

esclarecimento da decisão que designou a audiência de conciliação, uma 

vez que a parte pugnou na petição de fls. 271 que não foi apreciada ante 

a ausência de procuração.A parte requerida requer a desconsideração da 

certidão de fls. 336, vez que não observou a designação de 

audiência.Pois bem.Primeiramente em relação a requerida Marlene, esta foi 

citada pessoalmente, sendo juntado aos autos carta precatória em 

20/02/2017, portanto, correta a certidão de decurso do prazo de 

apresentação de contestação, uma vez que a parte autora somente 

compareceu nos autos para pugnar pela realização de audiência de 

conciliação em 16/07/2018. Já o requerido Euzébio André Guareschi foi 

citado por hora certa e juntada a carta precatória nos autos em 

11/04/2018 (ref. 102), sendo que o mesmo manifestou-se em 18/06/2018, 

sedo que o procurador não juntou ao menos procuração nos autos, sendo 

esta juntada a após quase um mês.Diante disso decreto a revelia da parte 

requerida, vez que não foram citados para comparecer a audiência de 

conciliação e sim para apresentarem contestação, o que não o fizeram até 

o presente momento.Considerando que o artigo 346 do CPC dispõe que o 

revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no 

estado em que se encontrar MANTENHO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88702 Nr: 1788-69.2016.811.0046

 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: EGMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o devedor para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, 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 e 

expeça-se, desde, então, a certidão para efetivação de protesto (art. 517 

do CPC), a inserção do nome do executado nos Cadastros de Proteção de 

Crédito e mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63842 Nr: 1996-58.2013.811.0046

 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): DONIZETTI COMÉRCIO DE CARVÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO 

ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106959 Nr: 4041-93.2017.811.0046

 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: ELZA DE BRITO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70700 Nr: 3353-39.2014.811.0046

 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: CLAUDIO MARCELO MACAÚBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ PINHEIRO ROSA, LUCINEIA FERRARI 

DA SILVA, SILVAL ANDRADE DOS SANTOS, MARINA ALVES DOS 
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SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 VISTOS ETC.,

Compulsando os autos, vislumbro que houve equivoco do douto advogado 

nomeado nos autos, sendo que o advogado Ronie deveria representar os 

requeridos citados pelo oficial de justiça (ref. 12) em seguida apresentar 

defesa de mérito, não por negativa geral.

Tendo em vista nomeação de ref. 30, sendo nomeado o douto advogado 

Ronie Jacir Thomazi como curador dos interesses dos requeridos Juares 

Pinheiro Rosa e Marina Alves dos Santos, intime-se o causídico 

pessoalmente, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Certifique-se o prazo para a requerida Lucineia Ferrari da Silva responder 

a presente ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro/MT, 28 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71232 Nr: 3572-52.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 VISTOS, ETC.

HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Paulo Aleixo da Silva.

Indefiro pedido retro, tendo em vista que desde o ano de 2.016 têm sido 

infrutíferas as pesquisas para obter o endereço da vitima Paula Braz da 

Silva.

Desta feita, abram-se vistas às partes para apresentação de memoriais 

finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério 

Público.

Após, voltem-me concluso para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 28 de agosto 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.: 115312 Nr: 7513-05.2017.811.0046

 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: LUZIA DE AGUIAR ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o beneficio previdenciário de pensão por morte à autora, cem por cento do 

valor da aposentadoria que recebia o “de cujus”.Para a data de inicio do 

beneficio, fixo a data do óbito do “de cujus”, qual seja, 18/08/2017, nos 

termos do art. 74, inciso I, da Lei n° 8.213/91”.No mais, permanece 

inalterado a decisum Vergastado. DEIXO de condenar a parte embargante 

a pagar multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa por não 

v i s l u m b r a r  a  o c o r r ê n c i a  d e  c a r á t e r 

protelatório.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 28 de agosto de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116360 Nr: 463-88.2018.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, da Resolução nº 125/2010 - CNJ, do 

contido no art 8º da Ordem de Serviço 01/2012-NUPEMEC, designo 

Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 31/10/2018, às 13h00min. 

Convidem-se as partes, bem como seus advogados, se houver. 

Expeça-se o necessário. Cadastre o presente feito no Sistema 

Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, nos 

termos do ENUNCIADO 27 do FONAMEC devolva-se o feito para a 

Secretaria de origem para as providências cabíveis. Dou fé. Dou que eu, 

Maria de Lourdes Bianchini, Gestora do CEJUSCC, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113107 Nr: 6573-40.2017.811.0046

 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: LENILDA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, da Resolução nº 125/2010 - CNJ, do 

contido no art 8º da Ordem de Serviço 01/2012-NUPEMEC, designo 

Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 31/10/2018 , às 13h00min. 

Convidem-se as partes, bem como seus advogados, se houver. 

Expeça-se o necessário. Cadastre o presente feito no Sistema 

Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, nos 

termos do ENUNCIADO 27 do FONAMEC devolva-se o feito para a 

Secretaria de origem para as providências cabíveis. Dou fé. Dou que eu, 

Maria de Lourdes Bianchini, Gestora do CEJUSCC, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105697 Nr: 3409-67.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA 

- OAB:21807/O, ELIANE CAMARGO - OAB:23187-B, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:8187-B

 VISTOS, ETC.

Defiro a condução coercitiva da vítima Maria Elma Feitosa, designando 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de outubro de 2018, às 

14h15min.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38307 Nr: 3005-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR CASAGRANDE, LUCI VANIA CONCI 

CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 17447-A, JOÃO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Cristiano Zamaio - 

OAB:7962, Murilo Pierucci de Souza - OAB:8797-A

 A propósito da determinação para levantamento dos valores em nome dos 

réus (fl. 88-v), certifico que fora vinculado ao processo o valor de capital 

de R$ 3.889,00 (três mil oitocentos e oitenta e nove reais) em conta 
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judicial, referente ao depósito de fl. 71. Ainda, certifico que a beneficiária 

do alvará de levantamento de valores é a própria parte requerida. Por fim, 

a propósito da determinação para levantamento dos valores em nome da 

patrona da parte autora, à fl. 123, certifico que não fora vinculado a este 

processo os valores referentes à guia e comprovante de fls. 104/105, de 

R$ 530,74 (quinhentos e trinta reais e setenta e quatro centavos) uma vez 

que trata-se de guia de recolhimento de custas judiciárias e não de 

depósito judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40604 Nr: 1618-39.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBC - TRANSPORTE BRASIL CENTRAL LTDA ME, KATIA 

COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Processo em ordem.

Certifique-se o decurso de prazo, adotando-se as providências 

necessárias, volvendo os autos conclusos, após o período de correição, 

acaso necessário.

Aponha a Sra. Gestora Judiciária assinatura em eventuais documentos 

apócrifos, requisitando, se necessário, o Gestor subscritor à época.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68351 Nr: 1764-12.2014.811.0046

 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: VOLMIR FAVERO, LIZETE MARIA ZONTA FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR MARAFON, MUNICÍPIO DE CAMPOS DE 

JÚLIO, UNIÃO, FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MODESTO MARAFON, TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:MT-4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: Os autores, por si e por seus antecessores, ha mais de 

44 (quarenta e quatro) anos, vêm mantendo a posse de forma mansa, 

pacifica e continua, sem oposição e com ''animus domini'', sobre uma área 

de terras rurais, com área total de 1.157,5656 has. Estes encontram-se 

com seus imóveis rurais, distante de sua área de origem, ou seja, estão 

sobrepostas a outras áreas. Imóveis: Fazenda Marajá, Fazenda Marajá I, 

Fazenda Sagrada Família e Fazenda Santo Antônio. Município: Campos de 

Júlio-MT, Confinantes: ADEMIR MARAFON, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPOS DE JÚLIO E MODESTO MARAFON.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A ç ã o  d e  U s u c a p i ã o A u t o s 

nº764-12.2014.811.0046Código nº 68351Trata-se de ação de usucapião 

ajuizada por Volmir Favero e Lizete Maria Zonta Favero.Citem-se 

pessoalmente, por mandado, todos os confinantes elencados na petição 

inicial, para que apresentem, querendo, defesa, no prazo de 15 [quinze] 

dias, com a observância do disposto no artigo 285, 2ª parte, do Código de 

Processo Civil.Citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, os 

eventuais interessados que estejam em lugar incerto, bem como os 

ausentes ou desconhecidos.Intimem-se, para que manifestem o interesse 

ou não na causa, os Representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município.Após, dê-se ciência à Representante do Ministério 

Público.Intimem-se.Diligências necessárias.Comodoro/MT, 08 de julho de 

2014. Evandro Juarez RodriguesJuiz 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, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 07 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64840 Nr: 3007-25.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE 

JULIO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. ALVES - TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): S. F. ALVES - TRANSPORTES, CNPJ: 

06302241000171. 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: Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução 

Fiscal, na forma traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do 

Código de Processo Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores 

porventura bloqueados na(s) conta(s) do executado. Levante-se a 

constrição judicial incidente sobre qualquer bem, se porventura assim 

estiver. CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os presentes autos, com a respectiva baixa na 

Distribuição.P.I.C.Comodoro-MT, 20 de julho de 2018.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, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 07 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33702 Nr: 1888-34.2010.811.0046

 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): APARECIDO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDO MARTINS DOS SANTOS, 

Cpf: 53494555168, Rg: 486.496, brasileiro(a), 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça subscritor, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no artigo 37, parágrafo 4º e 129, 
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inciso III, da Constituição Federal, bem como no artigo 25, inciso IV, e 5º, 

ambos da Lei 7347/85 (Lei de Ação Civil Pública); na Lei nº 8429/92 (Lei do 

Enriquecimento Ilícito-Improbidade Administrativa), e nas disposições do 

Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, vem perante Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 

RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS 

CAUSADOS AO ERÁRIO, observando o rito ordinário, em desfavor do 

requerido: APARECIDO MARTINS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 

portador do RG nº 486.496 SSP/MT, inscrito no CPF nº 534.945.551-68, 

residente e domiciliado m local incerto e não sabido, pelas razões fáticas e 

de direito aduzidas.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pleito ministerial 

retro.Atente-se a Secretaria para a adequada citação por edital.Escoado o 

prazo, vistas à Defensoria Pública.

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, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 15 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61611 Nr: 3450-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R PIVANTE & CIA LTDA - ME, SIRLENE 

ROQUE PIVANTE, OZÉIAS DA SILVA PIVANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S.R PIVANTE & CIA LTDA - ME, CNPJ: 

04347116000152, atualmente em local incerto e não sabido SIRLENE 

ROQUE PIVANTE, Cpf: 65760549200, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido OZÉIAS DA SILVA PIVANTE, Cpf: 55109012172, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de S.R PIVANTE & CIA LTDA - 

ME, SIRLENE ROQUE PIVANTEE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Execução fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4657/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 9.141,00 - Valor Atualizado: R$ 8.310,00 - Valor 

Honorários: R$ 831,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. I – Cite-se a parte executada, por meio de 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo 

artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exeqüente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 

615-A do CPC , aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º 

da LEF , não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se 

encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à 

própria exeqüente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual 

contido no artigo 615-A do CPC. Relevante ressaltar ainda que a 

expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em situações 

excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance 

(STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na oportunidade, importante também 

consignar que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo indicação 

precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea “a” do 

Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo provisório 

até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. Comodoro – MT, 11 de 

abril de 2013. Raul Lara LeiteJuiz de Direito Substituto

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, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31874 Nr: 73-02.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DA SILVA E CIA LTDA, JOSÉ ODIL DA 

SILVA, BRASIL DA SILVA, ELIACIR DA SILVA, ELIANE APARECIDA SILVA 

DA LUZ, EDSON DE OLIVEIRA, EDILSON MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON DE OLIVEIRA, Cpf: 84169630963, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ELIACIR DA SILVA, 

Filiação: Antonio Monteiro da Silva e Valdetti Ribeiro da Silva, data de 

nascimento: 16/07/1972, casado(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido EDILSON MONTEIRO DA SILVA, Cpf: 01561711985, Rg: 52317100, 

brasileiro(a), comerciante. 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: 08/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de E. DA SILVA E CIA LTDA, 

JOSÉ ODIL DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13530/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/12/2009

 - Valor Total: R$ 39.326,19 - Valor Atualizado: R$ 37.626,19 - Valor 

Honorários: R$ 1.700,00

Despacho/Decisão: Código 31874Vistos em correição. Trata-se de Ação 
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de Execução Fiscal interposta pela Fazenda Pública Estadual em face de 

E. da Silva e CIA Ltda e outros todos devidamente qualificados. Vislumbro 

que as partes executadas Brasil, José e Eliane foram citadas do teor da 

presente demanda. Derradeiramente, requereu a Fazenda Pública Estadual 

a citação por edital das demais partes executadas.É o relato do 

necessário. Decido. Tendo em vista que, a parte exequente relata que as 

partes executadas estão em lugar incerto e não sabido, bem como se 

verifica nos autos que o oficial de justiça já realizou diligências no intuito 

de realizar a citação das partes executadas no endereço apontado na 

exordial não obtendo êxito, verifico que o pedido preenche os requisitos 

dos arts. 231 c/c 232, ambos do CPC. Há que se mencionar ser cabível no 

caso em comento a citação da execução contra os sócios 

corresponsáveis, uma vez que não se trata de redirecionamento, mas de 

execução fiscal promovida diretamente contra a empresa e seu 

responsável, cujos nomes constam da certidão de divida ativa que esteia 

a pretensão de citação via editalícia. Quanto ao requerimento busca de 

bens móveis pertencentes aos demais executados, por ora INDEFIRO-O, 

considerando que se faz necessário que a parte exequente demonstre a 

negativa do Detran-MT em fornecer certidão acerca de bens porventura 

existentes em nome das partes executadas. Desta feita CITE-SE A 

EMPRESA EXECUTADA, BEM COMO OS SÓCIOS CORRESPONSÁVEIS 

(Edson, Eliacir e Edilson) EM PORVENTURA HAVENDO, por meio de edital 

de citação com prazo de 30 (trinta) dias – inc. IV, do art. 8º da Lei n.º 

6.830/1980, observando os requisitos e formalidades legais, aplicando-se 

no que couber o art. 232 do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio 

do Foro, certificando-se nos autos, bem como promovendo a serventia a 

disponibilização deste no Diário Eletrônico da Justiça, bem como sua 

publicação no sítio da justiça estadual se houver. Após, considerando que 

a plataforma do CNJ já fora criada, conforme Resolução n.º 234, de 13 de 

julho de 2016, PROCEDA-SE CONFORME DETERMINA O INC. II, DO ART. 

257, CPC, todavia, certifique-se se esta já fora implantada. Em caso 

negativo, certifique-se. Decorrido o prazo e não apresentada defesa, 

torna-se impositiva a nomeação de curador especial nos termos do 

verbete da súmula n. 196 do STJ c/c art. 72, parágrafo único, CPC. E para 

tanto, desde já NOMEIO como curador especial das partes executadas 

citas via editalícia a douta DEFENSORA PÚBLICA atuante nesta Comarca, a 

qual deverá ser intimada pessoalmente desta nomeação para que, caso 

queira, apresente embargos em atendimento ao princípio do contraditório, 

no prazo de 30 (trinta) dias. SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA 

COMARCA, aguarde-se seu retorno para esta comarca e após 

remetam-se os autos para referida entidade. Por fim, intime-se a Fazenda 

Pública SEM NECESSIDADE de remessa dos autos por não tratar-se de 

quaisquer das hipóteses previstas no art. 412, §5º, I, CNGC/MT para 

apresentar negativa dos órgão de trânsito em fornecer informações de 

bens móveis pertencentes aos executados, bem como apresentar bens 

passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto, expeça 

carta de intimação, encaminhando-se, na oportunidade, apenas a 

fotocópia do presente despacho com fulcro no art. 412, §5º, II e §6º todos 

da CNGC/MT.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz 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, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40417 Nr: 1430-46.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA DE SOUZA & ALBUQUERQUE LTDA ME, 

LINDOMAR MARIA DE ALMEIDA, DANIELLY FERNANES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LIMA DE SOUZA & ALBUQUERQUE LTDA 

ME, CNPJ: 08010832000281, atualmente em local incerto e não sabido 

LINDOMAR MARIA DE ALMEIDA, Cpf: 85134821100, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido DANIELLY FERNANES MOREIRA, 

Cpf: 02118841116, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/05/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LIMA DE SOUZA & 

ALBUQUERQUE LTDA ME, LINDOMAR MARIA DE ALMEIDAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2552/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 304.741,30 - Valor Atualizado: R$ 304.133,00 - Valor 

Honorários: R$ 608,26

Despacho/Decisão: Vistos etc.1.Nos termos do art.8º, da Lei nº 6.830/80, 

cite-se o executado para, em cinco dias, pagar a dívida mediante depósito 

ou garantir a execução nos moldes do art. 9º, da L.E.F.2.Para o caso de 

pronto pagamento e/ou não oferecimento de embargos, fixo os honorários 

advocatícios em 20 % sobre o valor do débito, nos termos dos Decretos 

nºs. 1025/69 e 1645/78.

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, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62027 Nr: 59-13.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON IVAN FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GELSON IVAN FOLETO, Cpf: 

65674200068, Rg: 405.415.792-2, brasileiro(a), casado(a), agricultor, 

Telefone 65 999891821. 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: 08/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de GELSON IVAN FOLETO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11160/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/12/2012

 - Valor Total: R$ 2.712,00 - Valor Atualizado: R$ 2.712,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cód. do Proc. nº 62027Vistos, etc.Proceda-se à 

citação da parte executada, via correio, conforme requerido às fls. 14, 

para que em 5 (cinco) dias pague a dívida ou garanta a execução, nos 

termos do art. 8º, inciso IV, da Lei n.º 6.830/80.Transcorrido o prazo sem 
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o pagamento, intime-se a parte exequente para requerer o que entender 

c a b í v e l . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Comodoro/MT, 04 de fevereiro de 2015.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz 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, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35457 Nr: 152-44.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODACIR MARIO SEHNEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODACIR MARIO SEHNEM, Cpf: 

19643721949, Rg: 8R297423, Filiação: Cecilia Buzzi e Rafael Senen, data 

de nascimento: 08/12/1952, brasileiro(a), natural de Presidente Getulio-SC, 

casado(a), representante comercial. 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. Intimar o senhor ODACIR MARIO SEHNEM, para que 

constitua novo patrono e manifeste-se acerca de seu interesse em 

apresentar razões recursais..

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCDENTE a pretensão punitiva 

estatal elencada na denúncia em face do réu ODACIR MARIO SEHNEM, 

para condená-lo nas sanções do art.216-A do Código Penal.4. 

Individualização da penaa) circunstâncias judiciaisA culpabilidade do réu é 

indiscutível, pois sabia perfeitamente da ilicitude de sua conduta. Não 

possui antecedentes que pudessem ser considerados nesta fase. Não há 

informações suficientes nos autos em relação à sua conduta social e 

personalidade. O motivo do crime foi a obtenção de favor sexual em razão 

da relação de emprego, porém ínsito ao tipo penal. As circunstâncias e 

conseqüências não permitem apreciação em desfavor do réu. Não há que 

se falar em comportamento da vítima em delito desta natureza.b) 

pena-baseDa análise dos elementos supra fixo a pena-base no mínimo 

legal, ou seja, em 01 [um] ano de detenção.c) circunstâncias atenuantes e 

agravantesInexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. d) causas 

de diminuição ou de aumentoPresente a causa de aumento prevista no 

§2º, do art.216-A, tendo em vista que a vítima era menor de 18 anos na 

época dos fatos, elevando a pena em 1/3 – 4 [quatro] meses.Inexistem 

causas de diminuição. e) pena definitivaConsiderados os parâmetros do 

artigo 68 do Código Penal, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 4 

[quatro] meses de detenção.5. Regime inicialNos termos do artigo 33, § 2o, 

alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, mediante o cumprimento das 

seguintes condições por parte do condenado: a) recolher-se em sua 

residência aos sábados, domingos e feriados, bem como entre as 

22h00min e 06h00min nos demais dias da semana, tendo em vista a 

inexistência de casas de albergado e em razão da cadeia pública ser 

destinada a presos provisórios; b) não se ausentar da Comarca de 

residência, por mais de 15 dias, sem prévia comunicação e expressa 

autorização do Juízo, bem como não mudar de endereço sem 

comunicação à autoridade judiciária; c) apresentar-se mensalmente em 

Juízo, dando conta de suas atividades.6. SubstituiçãoTodavia, possível a 

substituição, em vista do tempo da pena privativa de liberdade aplicada, 

nos termos dos artigos 44, §2º inciso I do Código Penal, para 2 [duas] 

penas restritivas de direitos – nos termos do §2º do mesmo artigo – 

consistentes na interdição temporária de direitos e na prestação 

pecuniária.A prestação pecuniária consistirá no pagamento de 5 [cinco] 

salários mínimos vigentes na data do efetivo pagamento, a serem 

destinados ao Conselho da Comunidade de Comodoro.A interdição 

temporária de direitos consistente na I - proibição de frequentar bares, 

prostíbulos; II – não se ausentar da comarca por mais de 15 [quinze] dias 

sem prévia comunicação e autorização judicial.7. apelaçãoO réu poderá 

apelar em liberdade, em face da pena, não se vislumbrando os requisitos 

traçados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para sua custódia 

cautelar.8. Da fixação de indenizaçãoDeixo de fixar o valor mínimo da 

indenização, na forma do art.387, IV, do CPP, porque ausente elementos 

nos autos.ConclusãoCondeno o réu nas custas do processo.Após o 

trânsito em julgado da sentença: a) lance-se o nome da réu no rol dos 

culpados; b) comunique-se ao distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

delegacia de origem e ao juízo eleitoral; c) forme-se o executivo de 

pena.Ciência ao Ministério Público.Cumpram-se as demais determinações 

do Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da 

Just iça.Publ ique-se.  Registre-se.  In t imem-se.Opor tunamente, 

arquivem-se.Comodoro-MT, 12 de setembro de 2014.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz 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, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62474 Nr: 558-94.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GOLD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

- EPP, CNPJ: 02301260000122. 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: 25/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA NACIONAL em face de GOLD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA - EPP, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 40.668.700-5/2013, 40.668.701-3/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/12/2012

 - Valor Total: R$ 164.562,70 - Valor Atualizado: R$ 149.602,43 - Valor 

Honorários: R$ 14.960,24

Despacho/Decisão: Vistos etc. I – Cite-se a parte executada, por meio de 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo 

artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exeqüente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 
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como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 

615-A do CPC , aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º 

da LEF , não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se 

encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à 

própria exeqüente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual 

contido no artigo 615-A do CPC. Relevante ressaltar ainda que a 

expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em situações 

excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance 

(STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na oportunidade, importante também 

consignar que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo indicação 

precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea “a” do 

Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo provisório 

até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. Comodoro – MT, 11 de 

abril de 2013. Raul Lara LeiteJuiz de Direito Substituto

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, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38622 Nr: 3321-39.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARONEZE & MASSAMBANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comarca de Comodoro

Segunda Vara Criminal e Cível

Endereço do Fórum: Rua Pará S/n, Bairro: Tertulia, Cidade: Comodoro-MT, 

CEP: 78.310-000, Telefone(s):

(65) 3283-1623, (65) 3283-1615

Formulário: 1610 Matr.: 32707

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 3321-39.2011.811.0046 Código: 38622 Vlr Causa: R$ 6.024,21 

Tipo: Cível

Espécie: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Polo Ativo: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

Polo Passivo: MARONEZE & MASSAMBANI LTDA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARONEZE & MASSAMBANI LTDA 

(Executados(as)), CNPJ: 04872905000293, Endereço: Av.adelino Jose 

Zamo S/n, Bairro: Centro, Cidade: Campos de Júlio-MT, CEP: 78307000.

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: 24/11/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT em face de MARONEZE & 

MASSAMBANI LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3317/2011. Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Débito Atualizado: R$ 6.024,21 Honorários Fixados: R$ 0,00

Total para Pagamento: R$ 6.024,21

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Afixe-se o edital de citação 

expedido no átrio do Foro, certificando o ocorrido.Decorrido o prazo 

editalício, certifique-se e remeta-se o feito ao Defensor Público atuante 

nesta Comarca, o qual nomeio como defensor dativo do réu revel, se já 

não o tiver feito, nos termos do art. 72, II, CPC, devendo ser intimado 

acerca da nomeação, bem como para apresentar resposta no prazo 

legal.Escoado o prazo para resposta, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 dias manifestar-se no feito, requerendo o que entender 

cabível.Sem prejuízo, aponha a Sra. Gestora Judiciária assinatura em 

eventuais documentos apócrifos, requisitando, se necessário, o Gestor 

subscritor à época. Cumpra-se.

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, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD, digitei.

Comodoro, 21 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64903 Nr: 3071-35.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE 

JULIO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNO ZANATTI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 3071-35.2013.811.0046 Código: 64903 Vlr Causa: R$ 2.129,49 

Tipo: Cível

Espécie: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Polo Ativo: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO MT

Polo Passivo: EDNO ZANATTI DE SOUZA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNO ZANATTI DE SOUZA 

(Executados(as)), brasileiro(a), Endereço: Rua Adelino Jose Zamo S/n, 

Bairro: Centro, Cidade: Campos de Julio-MT, Complemento: OUTRO 

ENDEREÇO.

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: 30/09/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO MT em face de 

EDNO ZANATTI DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 104/2013.

Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Débito Atualizado: R$ 2.129,49 Honorários Fixados: R$ 0,00

Total para Pagamento: R$ 2.129,49

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Afixe-se o edital de citação 

expedido no átrio do Foro, certificando o ocorrido.Decorrido o prazo 
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editalício, certifique-se e remeta-se o feito ao Defensor Público atuante 

nesta Comarca, o qual nomeio como defensor dativo do réu revel, se já 

não o tiver feito, nos termos do art. 72, II, CPC, devendo ser intimado 

acerca da nomeação, bem como para apresentar resposta no prazo 

legal.Escoado o prazo para resposta, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 dias manifestar-se no feito, requerendo o que entender 

cabível.Sem prejuízo, aponha a Sra. Gestora Judiciária assinatura em 

eventuais documentos apócrifos, requisitando, se necessário, o Gestor 

subscritor à época. Cumpra-se.

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, NICHOLAS SELZLER KLAHOLD, digitei.

Comodoro, 21 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31748 Nr: 2726-11.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIRA PACHECO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 2726-11.2009.811.0046 Código: 31748 Vlr Causa: R$ 16.928,48 

Tipo: Cível

Espécie: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Polo Ativo: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

Polo Passivo: GENIRA PACHECO DE OLIVEIRA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENIRA PACHECO DE OLIVEIRA 

(Requerido(a)), Cpf: 83567976168, brasileiro(a), Endereço: Rua Ceará, 

Esquina Com Itaubas, Bairro: São Francisco, Cidade: Comodoro-MT.

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: 17/11/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

FAZENDA NACIONAL em face de GENIRA PACHECO DE OLIVEIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

12609001129-58/2009.

Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Débito Atualizado: R$ 16.928,48 Honorários Fixados: R$ 0,00

Total para Pagamento: R$ 16.928,48

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Afixe-se o edital de citação 

expedido no átrio do Foro, certificando o ocorrido.Decorrido o prazo 

editalício, certifique-se e remeta-se o feito ao Defensor Público atuante 

nesta Comarca, o qual nomeio como defensor dativo do réu revel, se já 

não o tiver feito, nos termos do art. 72, II, CPC, devendo ser intimado 

acerca da nomeação, bem como para apresentar resposta no prazo 

legal.Escoado o prazo para resposta, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 dias manifestar-se no feito, requerendo o que entender 

cabível.Sem prejuízo, aponha a Sra. Gestora Judiciária assinatura em 

eventuais documentos apócrifos, requisitando, se necessário, o Gestor 

subscritor à época. Cumpra-se.

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, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD, digitei.

Comodoro, 21 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94855 Nr: 4275-12.2016.811.0046

 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: ADSF, CWFDS, AWFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGCDS, MSDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 4275-12.2016.811.0046 Código: 94855 Vlr Causa: R$ 3.168,00 

Tipo: Cível

Espécie: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Polo Ativo: A. DOS S. F., C. W. F. DA S.E OUTROS

Polo Passivo: C. G. C. DA S. e M. S. DA R.

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): C. G. C. DA S. (Requerido(a)), Cpf: 

85638943153, Rg: 11728469, casado(a), Complemento: 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, nos termos do art. 487, I, CPC e por tudo 

mais que dos autos consta, ACOLHO parcialmente o pedido da inicial e 

DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL LITIGANTE, rompendo-se o vínculo 

matrimonial existente entre ADRIANA DOS SANTOS FLORENCIO e 

CARLOS GILVAN COSTA DA SILVA.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil 

competente, no sentido de providenciar a necessária averbação na 

Certidão de Casamento.Manifeste-se a parte autora quanto a cota 

ministerial de págs. 56/60, visto que ausente endereço completo do 

requerido.Intimem-se.Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu,

NICHOLAS SELZLER KLAHOLD, digitei.

Comodoro, 07 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60320 Nr: 2079-11.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LEONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Autue-se como cumprimento de sentença.

Cite-se autarquia previdenciária para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se a oposição da peça processual em 
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epígrafe e, caso negativo ou havendo expressa renúncia, requisite-se 

pagamento por intermédio do Tribunal competente (art. 535, §3º, CPC), 

devendo, neste caso, aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

 Havendo formulação de impugnação à execução, fixo provisoriamente 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de agosto 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.: 68342 Nr: 1752-95.2014.811.0046

 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: JOÃO ALVES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Autue-se como cumprimento de sentença.

Cite-se autarquia previdenciária para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se a oposição da peça processual em 

epígrafe e, caso negativo ou havendo expressa renúncia, requisite-se 

pagamento por intermédio do Tribunal competente (art. 535, §3º, CPC), 

devendo, neste caso, aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

 Havendo formulação de impugnação à execução, fixo provisoriamente 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de agosto 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.: 68799 Nr: 2131-36.2014.811.0046

 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: CARMEM DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Autue-se como cumprimento de sentença.

Cite-se autarquia previdenciária para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se a oposição da peça processual em 

epígrafe e, caso negativo ou havendo expressa renúncia, requisite-se 

pagamento por intermédio do Tribunal competente (art. 535, §3º, CPC), 

devendo, neste caso, aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

 Havendo formulação de impugnação à execução, fixo provisoriamente 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de agosto 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.: 36864 Nr: 1563-25.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPEL AGROINDUSTRIAL PERAZZOLI 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEY MARTINS EVANGELISTA - 

OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - 

OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JORGE IBAÑES DE MENDONÇA NETO - OAB:163.506/SP

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que impulsione o feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 24 de agosto de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64615 Nr: 2782-05.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES, Cpf: 

82547297191, Rg: 1484033-2, Filiação: Domingas Angelica Lisboa e 

Antonio Rodrigues Neto, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: SENTENÇATrata-se de Ação Penal promovida contra Domingos 

Antônio Rodrigues, devidamente qualificado nos autos.O Ministério Público 

propôs a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da 

Lei nº 9.099/95, o que foi aceito pelo acusado. O acordo foi homologado.O 

Ministério Público se manifestou pela extinção da punibilidade do acusado, 

ante o cumprimento integral das condições da suspensão condicional do 

processo.É o relatório. Decido.Constam nos autos os documentos que 

comprovam o adimplemento da condição imposta na proposta, fls. 

63/64.Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado DOMINGOS ANTÔNIO 

RODRIGUES e julgo extinto o processo, determinando o seu arquivamento, 

após as comunicações e anotações necessárias.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Matheus Batista Silva , 

digitei.

Comodoro, 20 de fevereiro de 2018

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38259 Nr: 2957-67.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNA PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

75176637200, Rg: 779.699, Filiação: José Silirio Pereira e Valdirene 

Moreira de Souza, data de nascimento: 01/11/1975, brasileiro(a), natural 

de Rosário-PR, gerente, Telefone (69)3321-5590. atualmente em local 
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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: CONSTA NA INICIAL QUE NO PERÍODO COMPREENDIDO 

ENTRE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011, NO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO POSTO 12 DE OUTUBRO, 

LOCALIZADO NA BR 364, KM 5005, ZONA RURAL, NESTA CIDADE DE 

COMODORO/MT, A DENUNCIADA EDNA PEREIRA DE SOUZA, AGINDO 

COM ANIMUS FURANDI, SUBTRAIU, PARA SI, MEDIANTE ABUSO DE 

CONFIANÇA, A QUANTIA DE R$ 53.828,03 (CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS 

E OITOCENTOS E VINTE OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS), PERTENCENTES 

À EMPRESA MUCURIPE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 

RESSALTA-SE AINDA, QUE A ACUSADA OCUPAVA A FUNÇÃO DE 

GERENTE E, APROVEITANDO-SE DA DIMIUTA VIGILÂNCIA EXERCUDA 

PELA VÍTIMA, FEZ DUAS RETIRADAS NOS VALORES DE R$ 35.828,03 

(TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE OITO REAIS E TRÊS 

CENTAVOS) E R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) RESPECTIVAMENTE. 

AINDA, DESCONFIADA DA OCORRÊNCIA DE FURTO, O REPRESENTANTE 

DA EMPRESA MUCURIPE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA SUSPEITOU 

DA DENUNCIADA. APÓS A REALIZAÇÃO DE UMA AUDITORIA COM A 

INDICIADA EDNA PEREIRA DE SOUZA, ESTA CONFESSOU A 

SUBTRAÇÃO, TENDO ALEGADO QUE EFETUOU A RETIRADA DE R$ 

53.828,03 (CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS E OITOCENTOS E VINTE OITO 

REAIS E TRÊS CENTAVOS), DIRETAMENTE DO COFRE. POR FIM, QUANDO 

OUVIDA NA DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE COMODO/MT, A 

ACUSADA ASSUMIU A PRÁTICA DELITIVA. ASSIM SENDO, O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DENUNCIOU A ACUSADA COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO 

ARTIGO 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: VISTOS EM CORREIÇÃO.,Atendendo ao pleito ministerial, 

determino a intimação por edital do acusado, com prazo de 15 (quinze) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 365 

do CPP, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se 

nos autos.Decorrido o prazo, e após certificado a não manifestação, 

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.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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 20 de março de 2018

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117974 Nr: 1153-20.2018.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDA PASTORIO, 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: A criança KAIQUE FERNANDO PASTORIO FERREIRA, 

nascido em 18/10/2013, é fruto do relacionamento entre o Requerente 

Valdiney Chaves Ferreira e a Requerida Fernanda Pastorio.Ocorre que a 

convivência entre as partes se tornou insuportável, tanto que a requerida 

tomou rumo ignorado, não sabendo o autor, onde a requerida se encontra. 

Assim sendo, imprescindível regulamentar questões referentes ao filho no 

que diz respeito à sua guarda, alimentos, bem como regulamentação das 

visitas, motivo pelo qual o requerente propôs a presente Ação. Por fim, 

consigno que acaso a Requerida não tiver condições 

econômico-financeiras de constituir advogado, sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhe seja 

nomeado dativo.

Despacho/Decisão: Código nº:117974Vistos em correição. Trata-se de 

Ação Ordinária proposta por VALDINEY CHAVES FERREIRA, por si e 

também representando Kayque Fernando Pastorio Ferreira em desfavor 

de Fernanda Pastorio todos devidamente qualificados. Aduz em apertada 

síntese que os requerentes são pai e filho, sendo a genitora a requerida, 

que se furtou aos cuidados com a criança não sendo sabido seu 

paradeiro. Requer que seja deferida liminarmente e posteriormente de 

forma definitiva a guarda do menor Kayque Fernando Pastorio Ferreira 

para o genitor, bem como seja arbitrado liminarmente alimentos provisórios 

em favor da menor no importe de um salário mínimo, mais 50% das 

despesas extraordinárias.Juntou documentos.É o necessário.Fundamento 

e Decido.De proêmio, defiro a gratuidade da justiça requestada, ante a 

inexistência de elementos que a afastem.Ainda, determino a tramitação do 

feito sob segredo de justiça, conforme preceitua o art. 155, II, do CPC.Da 

Guarda. De acordo com o postulado orientador da matéria, mormente no 

que diz respeito à guarda, é o da preservação dos interesses da criança 

e do adolescente (art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 e art. 227, todos da 

CRFB/88 e art. 1.583 e seguintes do Código Civil), de forma que a menor 

deverá permanecer no ambiente que melhor lhe assegure o seu bem-estar 

físico e espiritual, independentemente de quem irá exercer a titularidade do 

direito de guarda. Não se deve olvidar, que consoante disposto no mesmo 

art. 33, § 2º, do ECA, a modificação da guarda é medida excepcional. 

Contudo constata-se pelo contido nos autos que a menor impúbere 

encontra-se sob a guarda de fato da requerente, portanto, outra solução 

não resta senão permanecer sob os cuidados da requerente dependendo 

de confirmação posterior.No tocante aos alimentos provisórios, verifico a 

existência de prova pré-constituída do parentesco e a necessidade 

presumida da menor em auferir rendimentos a título de alimentos, deste 

modo arbitro que os alimentos provisórios são devidos por cada genitor no 

montante de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente os quais 

serão devidos a partir da citação e 50% (cinquenta por cento) no que se 

refere às despesas extraordinárias.Por tratar-se de ritos distintos para as 

ações que a requerente pretende cumular, afigura-se perfeitamente viável 

que opte por imprimir ao processo o rito comum ordinário, renunciando à 

especialidade dos demais, nos termos do art. 292, § 2º do CPC. Desta 

feita, concedo LIMINARMENTE os alimentos provisórios no montante 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo nacional sendo estes devidos por cada 

genitor desde a data da citação e 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias.DEFIRO LIMINARMENTE o pedido formulado na 

inicial, para o fim de CONCEDER a guarda provisória do menor Kayque 

Fernando Pastorio Ferreira em favor do requerentePor conseguinte, fica 

consignado na presente oportunidade que tal medida é provisória 

dependendo de confirmação posterior conforme preceitua o art. 35, da Lei 

nº 8.069/1990.Intime-se o requerente da guarda para que compareça em 

Cartório e preste compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo que lhe foi conferido, na forma do que dispõe o art. 32 da Lei nº 

8.069/1990.No mais, aplico, para todos os pedidos vertidos na peça inicial, 

o rito ordinário, nos termos do art. 292, § 2º do CPC.Cite-se a requerida, 

por edital, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, fazendo-se constar as advertências a que faz menção o 

art. 285 e art. 319, ambos do CPC. Consigne, outrossim, no bojo do 

mandado que, se o requerido não tiver condições econômico-financeiras 

de constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, 

poderá requerer, em cartório, que lhe seja nomeado dativo.Expeça-se o 

necessário.Notifique-se o MP.Isento custas e/ou emolumentos, na forma 

do art. 141, § 2º da Lei nº 8.069/1990.Intimem-se.Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 05 de março de 2018.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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 14 de março de 2018
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Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35203 Nr: 3386-68.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIBRAN COM. DE BEBIDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, RODRIGO RODRIGUES PERES - OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MULTIBRAN COM. DE BEBIDAS. 

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: 22/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL em face de 

MULTIBRAN COM. DE BEBIDAS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Imposto Predial e Territorial Urbano dos anos de 2006 a 2009, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 490/2010, 

491/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 931,37

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2397 Nr: 917-98.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS SÃO 

MATEUS LTDA -ME, DAMACENO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

SÃO MATEUS LTDA -ME, CNPJ: 37508314000100 e atualmente em local 

incerto e não sabido DAMACENO RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

02165752140, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/10/2000.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS SÃO MATEUS LTDA -ME e DAMACENO RODRIGUES DA SILVA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DÍVIDA ATIVA N.: 

12299001579-05; 12299005371-70; 1299005371-70; 12699005372-51; 

12699005374-13; 12799000798-54., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Ce r t i dão (ões )  de  D ív ida  A t i va :  12299001579 -05 /1999 , 

12299001580-49/1999, 12699005371-70/1999, 12699005372-51/1999 

(MAIS 2 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2000

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 33.072,08

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60389 Nr: 2154-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO MOREIRA, Cpf: . . -, Filiação: 

Vitor Moreira e Maura José de Lima Moreira, data de nascimento: 

16/08/1986, brasileiro(a), convivente, apontador. 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: [...] julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

para, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, 

IMPRONUNCIAR o acusado REGINALDO MOREIRA quanto aos delitos 

tipificados no art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do 

Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal nº. 

8.072/1990.Certificado o trânsito e julgado, oficiem-se aos órgãos de 

registro criminal e arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. Às 

providências de estilo, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-seComodoro/MT, 09 de junho de 2016.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, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD, digitei.

Comodoro, 12 de março de 2018

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35135 Nr: 3318-21.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO VIEIRA ALVES, Cpf: 

46906681168, Rg: 744323, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL em face de 

SEBASTIÃO VIEIRA ALVES, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de A Prefeitura Municipal de Comodoro - pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ: 01.367.853/0001-29, com sede na Rua 

Espírito Santo, 3169, Centro - vem com fundamento na Lei nº 6830/80 e 

demais atinentes à espécie, ajuizar a presente Ação de Execução Fiscal, 

conforme Certidão de Dívida Ativa Nº 586, no valor de R$ 386,74, relativo 

a IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO), em desfavor do 

senhor, SEBASTIÃO VIEIRA, CPF.: 009.080.368-09, atualmente em local 

incerto e não sabido; endereço do imóvel: Rua Rio de Janeiro, S/Nº, Bairro: 

São Francisco, Cidade de Comodoro/MT, CEP.: 78.310-000., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 586/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/12/2010
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Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 464,08

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 69013 Nr: 2289-91.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEISSON RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEISSON RIBEIRO, Filiação: Roseli 

Aparecida Ribeiro, data de nascimento: 14/05/1993, brasileiro(a), natural 

de Cascavel-PR, solteiro(a), representante comercial, Telefone (69) 

8108-9487. 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, adotando na íntegra a manifestação ministerial 

como razão de decidir, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para CONDENAR o réu GEISSON RIBEIRO, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da 

Lei nº 9.503/97.Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, 

verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não 

ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é 

possuidor de maus antecedentes, consoante se infere às fls. 43; poucos 

elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade 

do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; não há nos autos 

elementos que comprovem o motivo que o levou à prática do delito; as 

circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a se 

valorar; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo 

no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância 

não merece valoração negativa; o comportamento da vítima é toda 

sociedade, nada tendo a valorar.Desta forma, verificando-se a 

inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a 

pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção.Não há 

atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento 

de pena, de modo que fixo a pena definitiva do réu em 06 (seis) meses de 

detenção.Com fundamento no art. 293 da Lei 9.503/97, também aplico ao 

condenado a pena de proibição de obter a permissão ou autorização para 

dirigir ou, caso já esteja habilitado, a sua suspensão, pelo período de 02 

(dois) meses.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao 

princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) 

dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à 

data dos fatos.O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos 

termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º do Código Penal, tendo em vista que a 

pena fixada é inferior a quatro anos e o réu não é reincidente, bem como 

considerando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.No que 

tange ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, no 

qual o réu foi condenado a 06 (seis) meses de detenção, estando 

preenchidos os pressupostos legais, substituo sua pena por uma restritiva 

de direitos, a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais em 

audiência admonitória, com base no art. 44 do Código Penal.Em razão da 

substituição, não há falar em suspensão condicional da pena (art. 77, III, 

do CP).O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que o 

regime fixado foi o aberto e que ele permaneceu solto durante toda a 

instrução processual.Isento o réu do pagamento das custas 

processuais.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. 72, §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.e)Oficie-se ao DETRAN sob a proibição do réu de obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, ou sua suspensão 

acaso já esteja habilitado, pelo prazo de 02 (dois) meses, a partir da data 

do trânsito em julgado da sentença.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Matheus Batista Silva , 

digitei.

Comodoro, 03 de outubro de 2017

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36488 Nr: 1185-69.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS, 

Cpf: 00024226114, Rg: 2386603-4, Filiação: Alcides Francisco dos Santos 

e Pedrina Pereira de Moura, data de nascimento: 04/07/1980, natural de 

Floresta-PR, solteiro(a), operador de maquinas. 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: Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva 

exposta na denúncia, para condenar o réu RICARDO FRANCISCO DOS 

SANTOS, como incursa nas sanções do artigo 180, caput, do Código 

Penal.4.1 Individualização da pena4.1. 2 RECEPTAÇÃO – art.180, caput, 

Código Penala) circunstâncias judiciaisA culpabilidade do réu é 

indiscutível, pois sabia perfeitamente da ilicitude de sua conduta, sendo 

censurável a obtenção de bens de origem espúria, porém não foge ao 

ordinário. Não possui antecedentes que pudessem ser considerados 

nesta fase. Não há elementos suficientes nos autos para a análise da sua 

conduta social e personalidade. Os motivos não restaram esclarecidos. 

Não há circunstâncias ou conseqüências do crime que pudessem ser 

apreciadas em desfavor do réu. O comportamento da vítima em nada 

colaborou para a prática do delito.b) pena-baseDa análise dos elementos 

supra, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.c) circunstâncias atenuantes e 

agravantesInexistem. d) causas de diminuição ou de aumentoInexistem.e) 

pena definitivaConsiderados os parâmetros do artigo 68 do Código Penal, 

fixo a pena definitiva em 01 [UM] ano de reclusão e pagamento de 10 [dez] 

dias-multa, estes no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada 

um, vigente na época dos fatos, atualizado até a data do pagamento, haja 

vista que inexistem elementos nos autos para fixação em patamar 

superior.4.3. regime inicialNos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do 

Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena 

privativa de liberdade, mediante o cumprimento das seguintes condições 

por parte do condenado: a) recolher-se em sua residência aos sábados, 

domingos e feriados, bem como após as 22h00min nos demais dias da 

semana, tendo em vista a inexistência de casas de albergado e em razão 

da cadeia pública ser destinada a presos provisórios; b) não se ausentar 

da Comarca de residência, por mais de 08 dias, sem prévia comunicação e 

expressa autorização do Juízo, bem como não mudar de endereço sem 

comunicação à autoridade judiciária; c) apresentar-se mensalmente em 

Juízo, dando conta de suas atividades.4.4. substituição e suspensão 

condicional da penaO réu preenche os requisitos previstos no artigo 44 do 

Código Penal. Desta forma, substituo a pena privativa de liberdade 

aplicada por restritivas de direitos – nos termos do §2º do mesmo artigo – 

que será a limitação de fim de semana, que consistirá na obrigação de 

permanecer na sua residência aos sábados e domingos, pelo período da 

pena aplicada, tendo em vista a inexistência de casa de albergado e em 

razão da cadeia pública ser destinada a presos provisórios.4.5 

apelaçãoEm face das características da pena imposta, eventual recurso 

de apelação não estará condicionado ao recolhimento à prisão.5. 

ConclusãoCondeno o réu nas custas do presente processo.Reconheço 

em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu 

preso por conta deste processo, 43 dias [23.04.2011 a 08.06.2011].Após 

o trânsito em julgado da sentença: a] lance-se o nome do réu RICARDO 

FRANCISCO DOS SANTOS no rol dos culpados; a] comunique-se ao 
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distribuidor, ao Instituto de Identificação, à delegacia de origem e ao juízo 

eleitoral; b] providencie-se a liquidação das custas e da pena de multa, 

intimando-se o condenado para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias; c] 

forme-se o caderno de execução de pena.Cumpram-se as demais 

determinações da Consolidação de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral 

da Justiça.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Oportunamente, 

arquivem-se.Comodoro-MT, 24 de abril de 2014.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz 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, Matheus Batista Silva , 

digitei.

Comodoro, 03 de outubro de 2017

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 63092 Nr: 1208-44.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON RODRIGUES DE SOUZA, 

PANAGIOTES SILVA ALEXOPULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOILSON RODRIGUES DE SOUZA, 

Filiação: Santana de Souza e Robsoin Andrade de Souza, data de 

nascimento: 03/01/1986, brasileiro(a), natural de Porto Velho-RO, 

solteiro(a), serviço braçal e atualmente em local incerto e não sabido 

PANAGIOTES SILVA ALEXOPULOS, Rg: 20619111, Filiação: Cleuza Silva 

de Souza e Platão Alexopulos, data de nascimento: 27/10/1988, 

brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, convivente, Telefone 65 996751152. 

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: Verifica-se que, diante do exposto, cai por terra a alegação da 

defesa de que a condenação está pautada apenas na confissão do 

denunciado Panagioto da Silva Alexopulos.Assim, todo o contexto 

probatório produzido nos autos encaminha à conclusão de que a autoria 

restou induvidosa ao cabo da instrução criminal e recai nas pessoas dos 

acusados, como também induvidosa restou à materialidade delitiva, que 

pode ser extraída desse acervo, merecendo serem prestigiados todos os 

elementos, que são seguros e concretos acerca da responsabilidade 

penal dos réus, fato este que conduz à conclusão inequívoca de que os 

mesmos efetivamente cometeram o delito em tela.Desta feita tenho como 

suficientemente provada a autoria criminosa que foi imputada ao réu, 

restando demonstrado que os fatos se amoldam ao descrito no art. 155, 

caput, do Código Penal.Reconheço a qualificadora do concurso de 

agentes, já que a atuação criminosa contou com a atuação de dois 

agentes, quais sejam: Panagioto da Silva Alexopulos, epíteto “Sorriso” e 

Joilson Rodrigues de Souza, epítetos “Neguinho/Maconha”.2º Fato: Artigo 

155, § 4º, incisos IV, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal. Dispõe o artigo 

155, parágrafo 4º, inciso IV do Código Penal, in verbis:Art. 155 - Subtrair, 

para si ou para outrem, coisa alheia móvel:(...)Furto qualificado§ 4º - A 

pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.A defesa alega que 

o delito analisado configura crime impossível nos termos do art. 17 do 

Código Penal, em razão da impossibilidade de efetuar a subtração do 

veículo, pois o motor deste estava fundido.Para a configuração do crime 

impossível é necessário que o delito não possa, de forma alguma, ser 

consumado, havendo incapacidade do meio para produzir o evento 

delituoso ou impropriedade do objeto, o que impede o resultado visado pelo 

agente. Indispensável, contudo, que a ineficácia do meio ou a 

impropriedade do objeto sejam absolutas, do contrário, configura-se a 

tentativa.Consoante o autuado, os denunciados estavam empurrando o 

veículo, ocasião que Reydine da Silva Castro, funcionário da mecânica, 

apareceu atrapalhando, assim, a continuidade da pratica criminosa. 

Portanto, a consumação do delito em tela não ocorre, apenas, por 

tentativas alheias à vontade do agente e não pela impropriedade absoluta 

do meio.Neste diapasão:APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO NA 

MODALIDADE TENTADA - ARTS. 155, § 4º, INCS. III E IV, C/C 14, INC. II, 

AMBOS DO CP - PROVAS APTAS A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE 

PENAL DOS INCRIMINADOS PELO COMETIMENTO DO CRIME PATRIMONIAL 

DESCRITO NA VESTIBULAR - ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL, EM 

RAZÃO DE DISPOSITIVO CORTA-COMBUSTÍVEL INSTALADO NO 

VEÍCULO ALMEJADO - IMPROPRIEDADE RELATIVA DO OBJETO QUE NÃO 

AFASTA A VIABILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO DELITO, JÁ QUE A RES 

PODERIA SER REBOCADA OU "DEPENADA" - TENTATIVA IDÔNEA - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA SEM EQUÍVOCOS - SENTENÇA 

ESCORREITA - APELO DESPROVIDO. (TJ-PR - ACR: 6534458 PR 

0653445-8, Relator: Edvino Bochnia, Data de Julgamento: 13/05/2010, 3ª 

Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 392) A materialidade do crime se 

encontra comprovada pelo depoimento de fls. 18, bem como pelos 

depoimentos das testemunhas:“Eles estavam empurrando o carro, um 

estava dentro e outro do lado de fora (...). O local da oficina era aberto”. 

(Reydiane da Silva Castro – fl. 152)“Eles empurraram o carro para fora 

(...). A chave estava no contado” (Sebastião Luiz Pimentel Berto – fl. 

152)Em relação à autoria, o conjunto probatório produzido nos autos, 

demonstra que os acusado realmente praticou a conduta descrita na 

denúncia.Neste sentido são os depoimentos supracitados.Em crimes como 

os da espécie aqui apreciada, praticados na clandestinidade, a 

materialidade pode ser comprovada pelo contexto probatório carreado, 

pois que, muitas vezes impossível, a demonstração, via laudos, dessa 

materialidade delitiva, devem ser levados em consideração todos os 

demais elementos dos autos para essa comprovação, em especial, a 

palavra da vítima e a palavra testemunhal, na espécie de forte cunho 

condenatório.Reconheço a qualificadora do concurso de agentes, já que a 

atuação criminosa contou com a atuação de dois agentes, quais sejam: 

Panagioto da Silva Alexopulos, epíteto “Sorriso” e Joilson Rodrigues de 

Souza, epítetos “Neguinho/Maconha.3º Fato: Artigo 155, § 4º, inciso VI, do 

Código Penal.Quanto à alegação da defesa da aplicação do princípio da 

insignificância, em razão do valor do objeto subtraído, esta não merece 

prosperar. Consoante entendimento consolidado, tanto do Superior 

Tribunal de Justiça, como do Supremo Tribunal Federal para aplicação do 

citado princípio, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos:a. 

Mínima ofensividade da conduta do agente;b. a nenhuma periculosidade 

social da ação; c. o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento;d. a inexpressividade da lesão jurídica provocada.No caso 

em tela o furto é qualificado, tendo em vista que praticado mediante 

concurso de duas ou mais pessoas, o que por si só afastaria o princípio 

da insignificância, bem como foi perpetrado em continuidade delitiva com 

os crimes já explanados. Neste sentido: I – A aplicação do princípio da 

insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de 

forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta 

minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, 

reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica 

inexpressiva. II – Não se pode considerar irrelevante o furto de uma 

bicicleta avaliada em R$ 360,00, valor que, à época dos fatos, superava o 

salário mínimo então vigente. III - Após o cumprimento de pena pelo delito 

de tráfico de drogas, o paciente furtou bicicleta avaliada em valor superior 

ao salário mínimo, comportamento que não pode ser considerado 

insignificante e demonstra a necessidade da tutela penal. IV – Na espécie, 

a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à 

prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que 

contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido 

pela coletividade. V – Convém distinguir, ainda, a figura do furto 

insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, 

autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do 

princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, 

criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, 

prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal. VI – Ordem denegada. (HC 

108117, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, 

julgado em 07/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 

21-06-2011 PUBLIC 22-06-2011)1. A despeito do reduzido valor das res 

furtiva (um vidro de cachaça, três peças de carne e quatro pacotes de 

linguiça, avaliados em R$ 52.25) não ocorre o desinteresse estatal à 

repressão do delito praticado pelo Paciente, porquanto notória a 

periculosidade do Agente, que responde por outros crimes contra o 

patrimônio. 2. Conforme decidido pela Suprema Corte, "[o] princípio da 

insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes 

condutas desvirtuadas, mas para Superior Tribunal de Justiça impedir que 
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desvios de condutas ínfimas, isoladas, sejam sancionados pelo direito 

penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à 

lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua 

reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter 

ao direito penal" (STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN 

LÚCIA, DJe de 21/05/2010). 3. Mais. O eminente Ministro MARCO AURÉLIO, 

do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 100.690/MG, de 

que foi relator (DJe de 04/05/2011), em casuística na qual o Paciente foi 

condenado pela tentativa de furto de dois DVDs, avaliados em R$ 34,90, 

em um shopping de Minas Gerais, esclareceu que, "[s]e considerarmos, de 

forma isolada, o valor do objeto da res, nós concluiremos que há 

insignificância e que a própria sociedade não tem interesse nessa espécie 

de persecução criminal". Porém, na ocasião, decidiu-se pela 

impossibilidade da aplicação da princípio, "uma vez que o condenado se 

mostrou reincidente na prática de pequenos furtos". 4. De fato, a lei seria 

inócua se fosse tolerada a prática reiterada do mesmo delito, seguidas 

vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido 

por insignificante, mas o excedesse na soma. Sob pena de verdadeiro 

incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que 

fazem da criminalidade um meio de vida. Precedentes desta Turma. 5. 

Conclui-se que o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se 

traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela. 6. 

Ordem de habeas corpus denegada, cassando a liminar anteriormente 

deferida. (HC 249.918/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 31/10/12)A 

materialidade do fato é inconteste, ante ao conteúdo do autuado, bem pelo 

auto de avaliação de fl. 76, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 45 e 

pelos depoimentos testemunhais. O acusado Panagioto da Silva 

Alexopulos, epíteto “Sorriso”, por sua vez, confessou a prática do crime, 

afirmando que furtou o aparelho toca CD do veículo Fiat/Palio em coautoria 

com Joilson Rodrigues de Souza, epítetos “Neguinho/Maconha, sendo que 

em relação ao ultimo foi decretado revel à fl. 229, pois apesar de 

devidamente intimado não compareceu em juízo para narrar sua versão 

acerca dos fatos.A testemunha Sgt/PM Antônio Póvoas de Campos Filho 

(fls. 152) relatou em juízo:“Localizamos o toca CD na casa de 

Evandro”.Depoimentos das testemunhas em sede judicial:“Roubaram o 

som do carro (...). O local da oficina era aberto”. (Reydiane da Silva Castro 

– fl. 152)“Tiraram o som do carro. A chave estava no contado” (Sebastião 

Luiz Pimentel Berto – fl. 152)Em sede policial às fls. 22/23, Evandro Lemos 

da Silva, que receptou o retro mencionado toca CD narrou:“Que já o 

conhecia da cidade de Nova Lacerda e o chama pelo apelido “Sorriso”, 

veio da cidade de Campo Novo dos Parecis e está detido nesta delegacia; 

Que por conhecer ele não questionou a origem do aparelho e não sabia 

que o objeto era furtado”.Importante, destacar, também, o interrogatório de 

Joilson Rodrigues de Souza em sede policial (fl. 27/29)“Que Panagioto tirou 

o toca CD do carro e saiu correndo, e saíram juntos; Que antes passou na 

casa do rapaz para deixar o aparelho de som”.Assim, todo o contexto 

probatório produzido nos autos encaminha à conclusão de que a autoria 

restou induvidosa ao cabo da instrução criminal e recai nas pessoas dos 

acusados, como também induvidosa restou à materialidade delitiva, que 

pode ser extraída desse acervo, merecendo serem prestigiados todos os 

elementos, que são seguros e concretos acerca da responsabilidade 

penal dos réus, fato este que conduz à conclusão inequívoca de que os 

mesmos efetivamente cometeram o delito em tela.Desta feita tenho como 

suficientemente provada a autoria criminosa que foi imputada ao réu, 

restando demonstrado que os fatos se amoldam ao descrito no art. 155, 

caput, do Código Penal.Reconheço a qualificadora do concurso de 

agentes, já que a atuação criminosa contou com a atuação de dois 

agentes, quais sejam: Panagioto da Silva Alexopulos, epíteto “Sorriso” e 

Joilson Rodrigues de Souza, epítetos “Neguinho/Maconha”.Da Aplicação 

da Pena.Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e 

ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta 

Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as 

circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de 

diminuição e de aumento. PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS – 

“SORRISO”a)Crime de Furto (1º Fato)O delito de furto qualificado possui 

pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.Analisadas as 

diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com a 

culpabilidade normal à espécie. Quanto aos antecedentes o réu é 

reincidente (fls. 103/106 e 121), todavia será considerada somente como 

agravante. Quanto à conduta social nada pode ser valorado. Quanto à 

personalidade, não verifico nenhum desvio de personalidade, além do 

crime perpetrado. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o 

Acusado não se mostrou movido por motivos relevantes. Quanto às 

circunstâncias do crime serão valoradas na terceira fase da dosimetria da 

pena; as consequências foram as próprias do crime cometido; e não há 

que se falar que o comportamento da vítima influiu para o cometimento do 

crime. Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 02 (dois) anos de 

reclusão.Circunstâncias Legais (agravantes/atenuantes)Há a agravante 

da reincidência, assim, aumento a pena em 6 meses, passando a mesma a 

ser de 2 anos e 6 meses de reclusão.Reconheço em favor do acusado a 

circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código 

Penal, pois o réu confessou espontaneamente a autoria do crime, inclusive 

tendo colaborado com o esclarecimento do delito, razão pela qual 

estabeleço a pena em 02 (dois) anos de reclusão.Causas de aumento ou 

diminuição de penaNão há causas de diminuição, nem de aumento.Assim, 

fixo a pena definitiva do acusado PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS, 

em 02 (dois) anos de reclusão.b)Tentativa de Furto (2º Fato)O delito de 

furto qualificado possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e 

multa.Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o 

réu agiu com a culpabilidade normal à espécie; é reincidente (fls. 103/106); 

a conduta social não pode ser aferida, assim como sua personalidade; o 

motivo foi a obtenção de lucro fácil que é punido pelo próprio tipo penal; a 

circunstância do crime serão valoradas na terceira fase da dosimetria da 

pena; as consequências foram as próprias do crime cometido; e não há 

que se falar que o comportamento da vítima influiu para o cometimento do 

crime. Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 02 (dois) anos de 

reclusão.Circunstâncias Legais (agravantes/atenuantes)Há a agravante 

da reincidência, assim, aumento a pena em 6 meses, passando a mesma a 

ser de 2 anos e 6 meses de reclusão.Não há atenuantes.Causas de 

aumento ou diminuição de penaNão há causas de diminuição, nem de 

aumento.Em razão de se tratar de crime tentado, reduzo a pena em 2/3. 

Assim, fixo a pena definitiva do acusado PANAGIOTO DA SILVA 

ALEXOPULOS, em 10 (dez) meses de reclusão.c)Crime de furto (3º 

Fato)O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 (dois) a 

08 (oito) anos e multa.Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código 

Penal, verifico que o réu agiu com a culpabilidade normal à espécie. 

Quanto aos antecedentes o réu é reincidente (fls. 103/106 e 121), todavia 

será considerada somente como agravante. Quanto à conduta social nada 

pode ser valorado. Quanto à personalidade, não verifico nenhum desvio 

de personalidade, além do crime perpetrado. Acerca dos motivos da 

prática do delito, veja-se que o Acusado não se mostrou movido por 

motivos relevantes. Quanto às circunstâncias do crime serão valoradas 

na terceira fase da dosimetria da pena; as consequências foram as 

próprias do crime cometido; e não há que se falar que o comportamento da 

vítima influiu para o cometimento do crime. Estabelece-se então, como 

medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a 

pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.Circunstâncias Legais 

(agravantes/atenuantes)Há a agravante da reincidência, assim, aumento a 

pena em 6 meses, passando a mesma a ser de 2 anos e 6 meses de 

reclusão.Reconheço em favor do acusado a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, pois o réu confessou 

espontaneamente a autoria do crime, inclusive tendo colaborado com o 

esclarecimento do delito, razão pela qual estabeleço a pena em 02 (dois) 

anos de reclusão.Causas de aumento ou diminuição de penaNão há 

causas de diminuição, nem de aumento.Assim, fixo a pena definitiva do 

acusado PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS, em 02 (dois) anos de 

reclusão.Do Crime ContinuadoEm razão da ocorrência do crime continuado 

previsto no artigo 71 do Código Penal, aplico a apena do crime mais grave, 

aumentada, de um sexto.Desta feita, a pena final do acusado fica sendo 

de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Da multaQuanto à 

pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do 

art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 20 dias-multa, e 

considerando a capacidade econômica do réu, fixo em 1/30 do salário 

mínimo para cada dia multa.Lanço, para justificar tais operações 

aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena 

privativa de liberdade.Pena definitiva.Assim, CONDENO o réu PANAGIOTO 

DA SILVA ALEXOPULOS à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do 

salário mínimo vigente na época dos fatos.Regime Inicial. Substituição da 

pena.Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena de reclusão, 

diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do 

artigo 33 do Código Penal.Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico 
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que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos. 

Entretanto o réu é reincidente em crime doloso, e desta forma o benefício 

da substituição, conforme dispõe o inciso II do referido dispositivo legal, 

não pode ser aplicado.JOILSON RODRIGUES DE SOUZA - 

“NEGUINHO/MACONHA”.a)Crime de Furto (1º Fato)O delito de furto 

qualificado possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e 

multa.Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o 

réu agiu com a culpabilidade normal à espécie. Possui bons antecedentes. 

Quanto à conduta social nada pode ser valorado. Quanto à personalidade, 

não verifico nenhum desvio de personalidade, além do crime perpetrado. 

Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o Acusado não se 

mostrou movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias do 

crime serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; as 

consequências foram as próprias do crime cometido; e não há que se 

falar que o comportamento da vítima influiu para o cometimento do crime. 

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 02 (dois) anos de 

reclusão.Circunstâncias Legais (agravantes/atenuantes)Não há 

circunstâncias agravantes, nem atenuantes.Causas de aumento ou 

diminuição de penaNão há causas de diminuição, nem de aumento.Assim, 

fixo a pena definitiva do acusado JOILSON RODRIGUES DE SOUZA, em 02 

(dois) anos de reclusão.b)Tentativa de Furto (2º Fato)O delito de furto 

qualificado possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e 

multa.Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o 

réu agiu com a culpabilidade normal à espécie; possui bons antecedentes; 

a conduta social não pode ser aferida, assim como sua personalidade; o 

motivo foi a obtenção de lucro fácil que é punido pelo próprio tipo penal; a 

circunstância do crime serão valoradas na terceira fase da dosimetria da 

pena; as consequências foram as próprias do crime cometido; e não há 

que se falar que o comportamento da vítima influiu para o cometimento do 

crime. Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 02 (dois) anos de 

reclusão.Circunstâncias Legais (agravantes/atenuantes)Não há 

circunstâncias agravantes, nem atenuantes.Causas de aumento ou 

diminuição de penaNão há causas de diminuição, nem de aumento.Em 

razão de se tratar de crime tentado, reduzo a pena em 2/3. Assim, fixo a 

pena definitiva do acusado JOILSON RODRIGUES DE SOUZA, em 08 (oito) 

meses de reclusão.c)Crime de furto (3º Fato)O delito de furto qualificado 

possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.Analisadas 

as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com a 

culpabilidade normal à espécie. O réu possui bons antecedentes. Quanto à 

conduta social nada pode ser valorado. Quanto à personalidade, não 

verifico nenhum desvio de personalidade, além do crime perpetrado. 

Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o Acusado não se 

mostrou movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias do 

crime serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; as 

consequências foram as próprias do crime cometido; e não há que se 

falar que o comportamento da vítima influiu para o cometimento do crime. 

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 02 (dois) anos de 

reclusão.Circunstâncias Legais (agravantes/atenuantes)Não há 

circunstâncias agravantes, nem atenuantes.Causas de aumento ou 

diminuição de penaNão há causas de diminuição, nem de aumento.Assim, 

fixo a pena definitiva do acusado JOILSON RODRIGUES DE SOUZA, em 02 

(dois) anos de reclusão.Do Crime ContinuadoEm razão da ocorrência do 

crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, aplico a apena do 

crime mais grave, aumentada, de um sexto.Desta feita, a pena final do 

acusado fica sendo de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 

Da multaQuanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na 

fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de 

multa em 20 dias-multa, e considerando a capacidade econômica do réu, 

fixo em 1/30 do salário mínimo para cada dia multa.Lanço, para justificar 

tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o 

cálculo da pena privativa de liberdade.Pena definitiva.Assim, CONDENO o 

réu JOILSON RODRIGUES DE SOUZA à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 

1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.Regime Inicial. 

Substituição da pena.Estabeleço o regime aberto para cumprimento da 

pena de reclusão, diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, 

conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.É de se observar que 

estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício da 

substituição da pena, previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que 

não se trata de réu reincidente, a pena privativa de liberdade não é 

superior a quatro anos, além das circunstâncias judiciais serem 

favoráveis, motivo pelo qual entendo que a substituição é suficiente para 

reprovação e prevenção do crime.Assim, substituo a pena privativa de por 

duas penas restritivas de direito, a serem definidas em sede de 

execução.Após o trânsito em julgado desta, lancem-se o nome dos réus 

no rol dos culpados (art. 5º, LVII da CF).Comunique-se o Tribunal Regional 

Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF.Comunique-se 

ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes.Intimem-se os 

réus para o pagamento da pena de multa em 10 dias, conforme dispõe o 

artigo 50 do CP.Com fulcro no Capítulo 7, Seção 29 da C.N.G.C. de Mato 

Grosso, expeçam-se guias de cumprimento de pena.Deixo de condenar os 

réus ao pagamento das custas processuais.Ciência ao membro do 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comodoro, 19 de 

novembro de 2015.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz 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, Matheus Batista Silva , 

digitei.

Comodoro, 03 de outubro de 2017

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73702 Nr: 593-83.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELA DA SILVA GALVÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE LIMA - 

OAB:57551, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT, RENATA S. 

PEREIRA - OAB:57805, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - 

OAB:18.139/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, manifesta na denúncia para 

CONDENAR IZABELA DA SILVA GALVÃO FERREIRA, já qualificada nos 

autos, às penas do art. 133, §3º, inciso II, do Código Penal.PASSO A 

DOSAR INDIVIDUALMENTE AS PENASA pena prevista ao delito é de 

detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, consoante o disposto no 

art. 133, 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 da ré, como 

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 

a acusada 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 que não 

há elemento capaz 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, não vislumbro personalidade desvirtuada da 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 

injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;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[...]

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 38493 Nr: 3192-34.2011.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 475 de 768



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES FERREIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUCLIDES FERREIRA GUIMARÃES, Cpf: 

02692275985, brasileiro(a), casado(a), agricultor. 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.

Resumo da Inicial: O Exequente, Banco do Brasil/SA, Sociedade de 

Economia Mista, com sede em Brasília, por sua agência em Comodoro/MT, 

propôs AÇÃO MONITÓRIA em face do Executado EUCLIDES FERREIRA 

GUIMARAES, brasileiro, casado, agricultor, devidamente inscrito no CPF: 

026.922.759-85, residente e domiciliado na Fazenda Juçara, Km 33, Zona 

Rural da Cidade de Campos de Julio/MT, pelos fundamentos a seguir 

aduzidos:Pelas CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA Nº 000224677 

(doc.02) e respectivo aditivo de retificação e ratificação com vencimento 

pactuado para 25/10/2006. O executado propiciou ao exequente créditos 

de R$ 99.930,60 (noventa e nove mil, novecentos e trinta reais e sessenta 

centavos). De acordo com a Clausula Garantias, foi constituida em penhor 

cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, sobre 7700 

sacas de soja de 60kg em grãos padrão CONCEX, sagra 2005/2006 

localizado na Fazenda Juçara II, sob matrícula de nº 466 localizado na 

Gleba Juína VI no Município de Campos de Julio/MT.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 80435 Nr: 3356-57.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMILSON ALENCAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REMILSON ALENCAR DE SOUZA, Cpf: 

01827594900, Rg: 730093198, Filiação: Regina Celia Ambrozio de Souza e 

Cilson Alencar de Souza, data de nascimento: 22/11/1976, brasileiro(a), 

natural de Goiore-PR, 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: Denuncia como incurso nas sanções do artigo 306, 

caput da Lei Federal n.º 9.503/97, por conduzir veículo automotor, com a 

capacidade psicomotora alterada, no dia 11 de setembro de 2015, na 

Avenida Mato Grosso, centro, desta cidade de Comdoro. Ao ser 

interrogado na Delegacia de Polícia Civil, o denunciado confessou que 

ingeriu bebidas alcoólicas.

Despacho: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu não 

compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja 

dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se, expedindo o necessário. Na sequência, os 

milicianos iniciaram rondas e na oportunidade efetuaram a abordagem do 

condutor REMILSON ALENCAR DE SOUZA que dirigia o automóvel, em via 

pública, sob a influência de álcool, pondo em risco a vida de terceiros. Em 

interrogatório na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o condutor Remilson 

confessou ter ingerido bebidas alcoólicas. O MINISTÉRIO PÚBLICO, 

denunciou REMILSON ALENCAR DE SOUZA, nas sanções do artigo 306, 

"caput" da Lei Federal n.º 9.503/97.

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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 28 de julho de 2017

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 72267 Nr: 16-08.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FRANCELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

 PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACIR FRANCELINO DOS SANTOS, 

Cpf: 89094743191, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 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, ficando INTIMADO(S), bem como seu(s) cônjuge(s), 

se casado(s) for(forem), de que foi(foram) ARRESTADO(S) o(s) 

bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir.

Resumo da Inicial: Consubstanciado em uma nota promissória, no valor de 

R$ 12.955,68 e por um instrumento de confissão de dívida e outras 

avenças de n. 444/6844902 c/c n. 5.589-1, agência 1.887) no valor de R$ 

9.724,34. Havendo o inadimplemento completo da dívida, que se vencera 

em 15/07/2013. Requer por fim a citação para pagamento de R$ 14.163,29, 

corrigido pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano, corrigido até o dia do 

efetivo pagamento e multa contratual de 2% até o dia 01/12/2014.

Bem (Bens) Arrestado(s): Imóvel Urbano, localizado no município de 

Comodoro-MT, identificado como lote n.11, da Quadra n.59, do loteamento 

CIDADE COMODORO, com área de 150m², registrado no setor de 

Tributação da Prefeitura Municipal no seguinte endereço: Rua São Paulo, 

n. 895N, devidamente matriculado no Registro de Imóveis desta comarca, 

sob o n. 2736.

ADVERTÊNCIAS: 1. O(s) executado(s) no prazo de 3 (três) dias, contados 

do término do prazo deste edital, deverá pagar o débito acima descrito, 

com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes 

para assegurar o total do débito, sob pena do arresto converter-se, 

automaticamente, em penhora. 2. Independentemente de penhora, depósito 

ou caução, o executado terá prazo de 15 (dez) dias, contados do término 

do prazo deste edital, para opor 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, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD, digitei.

Comodoro, 25 de julho de 2017

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 93780 Nr: 3757-22.2016.811.0046

 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: EURIDES VEIGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE KOCHHANN SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIANE KOCHHANN SANTOS, Telefone 

5599846485. 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 20 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: EURIDES VEIGA DOS SANTOS, move AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS em face de ELIANE KOCHHANN SANTOS. 

Para o sustento da requerida, o autor encetou acordo acerca do 

pagamento de pensão alimentícia em favor dela, tendo ficado estipulado o 

valor correspondente a 50% do salário mínimo vigente, mediante desconto 

direto do benefício previdenciário recebido. Ocorre que a parte 

demandada atingiu a maioridade, não se encontrando mais sob o poder 

familiar do autor e não se tem qualquer causa que justifique da alimentada 

receber alimentos, vez que além de ter atingido a maioridade, não estuda e 

tem condições suficientes para trabalhar e se sustentar. Diante de tal 

situação, o requente pretende a exoneração da pensão alimentícia.

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se o polo passivo por edital, para que 

responda a presente ação, no prazo de vinte (20) dias, conforme 

requerido, atentando-se para as regras contidas nos artigos 256 do 

Código de Processo Civil.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o 

edital.Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador 

especial, o Dr. Elbio Gonzales, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC, 

devendo ser a ele aberta vistas dos autos para que oferte a competente 

defesa.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, Matheus Batista Silva , 

digitei.

Comodoro, 05 de julho de 2017

Felipe Michelin Fortes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 72628 Nr: 168-56.2015.811.0046

 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: VALDICELIA CISCONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LAQUINI CISCONETTI, CEZAR 

ANTONIO CRECO, CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENÇO, EVENTUAIS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, CELSO 

FERREIRA PENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNAIR DEMETRIO P. DA SILVA - 

OAB:3741-MT, DANIELI FELBER - OAB:10623, VANIA DE JESUS ALVES 

BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS, brasileiro(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: A área fora adquirida em 2003, cuja posse mantinha já 

a dez anos, mantendo a posse mansa, passífica e ininterrúpta desde 

1990, respeitado pelos confinantes. Fruto do processo administrativo junto 

ao INTERMAT, n. 87.17.50.6701/09-2002-E, o Instituto verificou que 60% 

da área encontrava-se em título definitivo expedido em benefício de Banco 

Sul Brasileiro e 40% de Celso Ferreira Penço.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Fazenda Montana II, localizada na 

Gleba São Benedito, Município de Rondolândia-MT, confrontando com 

Fazenda Montana III, Fazenda Montana I, Estrada Projetada 01 e margem 

direita do Rio Branco.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se, pessoalmente, com o prazo de 15 

dias, a pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel (art. 246, §3º, 

CPC).Ciência ao Ministério Público.Decorrido o prazo, certifique-se, 

havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica.Após, voltem-me 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se 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, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD, digitei.

Comodoro, 02 de julho de 2017

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 72992 Nr: 321-89.2015.811.0046

 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: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ANDRE GUARESCHI, MARLENE 

FRANCISCA CONCEIÇÃO GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUZEBIO ANDRE GUARESCHI, Cpf: 

30714044920, Rg: 1462261, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido MARLENE FRANCISCA CONCEIÇÃO GUARESCHI, 

Cpf: 21238731104, natural de Cuiabá-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: A posse no imóvel se deu em 12/08/2008, por 

instrumento particular de compra e venda, cujo vendedor o adquirira em 

18/01/2001, sendo que a posse vinha se passando desde a década de 

70.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Fazenda Progresso, com 8.540,3691 

hectares, localizado no Município de Rondolândia - MT.

Despacho/Decisão: [...] Ingressando nos autos as informações, cite-se, 

pessoalmente, com prazo de 15 dias (art. 297, do CPC), a(s) pessoa(s) 

em cujo(s) nome(s) estiver(em) transcrito o imóvel (juntamente com seu 

cônjuge, se casado(a) for), bem como todos os confinantes, e, por edital, 

com prazo de 30 dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (arts. 942 e 232, IV, do CPC) [...]

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, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD, digitei.

Comodoro, 01 de julho de 2017

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 19618 Nr: 779-24.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGF BRASIL SEGUROS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. J. BOTH TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A MT, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:8505/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): F. J. BOTH TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 

05683794000159. 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 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.

Resumo da Inicial: Consubstanciado em contrato de seguro obrigatório de 

responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, representado 

pela apólice de seguro n. 26.54.0000064, em virtude do seguro sobre 

mercadorias do seu ramo de negócio e/ou normalmente transportadas pelo 

segurado, exclusivamente o calcário, soja, milho, arroz, sorgo, feijão.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 1.898,77

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 40160 Nr: 1175-88.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIVAL COMBUSTIVEIS LTDA, DENILSON 

MARCOS BARBIEIRO, PAULO SÉRGIO BARBIERO, ALAIR CARICIMI 

BARBIERO, ELISÂNGELA RODRIGUES DE ANDRADE, AMERICA LATINA 

BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FIVAL COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 

04813222000184, atualmente em local incerto e não sabido DENILSON 

MARCOS BARBIEIRO, Cpf: 70323160930, Rg: 42382582, Filiação: Selmo 

Antonio Barbieiro e de Selma Barbieiro, brasileiro(a), natural de 

Realeza-PR, casado(a), escriturario, atualmente em local incerto e não 

sabido AMERICA LATINA BIODIESEL LTDA, CNPJ: 08467994000162, 

Inscrição Estadual: 13330012-9, atualmente em local incerto e não sabido 

ELISÂNGELA RODRIGUES DE ANDRADE, Cpf: 78079829187, Rg: 

1057415-8, casado(a), do lar, atualmente em local incerto e não sabido 

PAULO SÉRGIO BARBIERO, Cpf: 71800751915, Rg: 5205072-3, 

casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido ALAIR 

CARICIMI BARBIERO, Cpf: 71800751915, Rg: 1389875-3, casado(a), do 

lar. 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 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.

Resumo da Inicial: Banco do Brasil S.A. ajuíza ação de execução de Título 

Extrajudicial em desfavor de: Fival Combustíveis LTDA, representada por 

Denilson Marcos Barbiero; Denilson Marcos Barbiero; América Latina 

Biodiesel LTDA, representada por Denilson Marcos Barbiero; Elisângela 

Rodrigues de Andrade; Paulo Sérgio Barbiero; Alair Sérgio Barbiero. Tendo 

por objeto cédula de crédito comercial n. 127.204.009, emitida em 

20/03/2008, com vencimento para 20/03/2010, no valor de R$ 149.000,00 

(cento e quarenta e nove mil reais), amparado por hipoteca dos imóveis 

registrados sob os números 2.579 e 2853, junto ao CRI desta Comarca. 

Imputando débitos acessórios referentes a multa, juros moratórios entre 

outros, sendo que o débito total atualizado até 28/09/2011 corresponde a 

R$ 203.158,27 (duzentos e três mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e 

sete centavos).

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 4.881,81

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 38943 Nr: 3641-89.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. M. DE QUEIROZ & CIA LTDA-ME, ISAC 

MARQUES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): I. M. DE QUEIROZ & CIA LTDA-ME, CNPJ: 

05931419000180 e atualmente em local incerto e não sabido ISAC 

MARQUES DE QUEIROZ, Cpf: 27340819894, Rg: 0535859-0, brasileiro(a), 

solteiro(a), admistrador. 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 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.

Resumo da Inicial: Banco do BRasil S/A ajuiza ação de execução de título 

extrajudicial em desfavor de I. M de Queiroz & Cia LDA ME, representada e 

avalizada por Isac Marques de Quieroz, consubstanciado na nota de 

crédito comercial n. 40/01794-X, emitida em 05/02/2010, com vencimento 

em 01/03/2012, no montante de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e 

novecentos reais). Ao valor principal o exequente acresceu os valores 

referentes a juros cuja taxa efetiva é de 8,25% ao ano, capitalizados 

mensalmente, correção monetária com base no índice INPC, juros 

moratórios na base de 1% ao ano, capitalizados mensalmente e multa 

contratual de 2% sobre o saldo devedor final, cujo montante, na data de 

31 de agosto de 2011 importava em R$ 45.959,44 (quarenta e cinco mil 

novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 930,73

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61637 Nr: 3477-90.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAÇAO DAS FLORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESTAÇAO DAS FLORES LTDA, CNPJ: 

04018205000155. 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: 22/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de ESTAÇAO DAS FLORES 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento de ICMS garantido integral, devido pela entrega de 

mercadorias no Estado do Mato Grosso provenientes de outros estados 

(art. 17, XI, Lei n. 7.098 de 30/12/1998)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2943/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.269,72
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 13297 Nr: 1272-69.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA., EDILSON VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA., CNPJ: 05792452000177, Inscrição Estadual: 1316720 e atualmente 

em local incerto e não sabido EDILSON VICENTE DA SILVA, Cpf: 

11492937215, Rg: 168.751, Filiação: Luzia Izabel de Jesus e Francisco 

Vicente da Silva, data de nascimento: 18/11/1962, brasileiro(a), natural de 

Gaucha-PR, convivente, Telefone 65-9614-4896. 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: 27/07/2004.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em face de COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA., na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Certidão de Dívida Ativa sob o número 

12603004654-85 da série DO/20013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1260300465485/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/10/2003

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.317.927,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61626 Nr: 3465-76.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIDAMAR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGUIDAMAR DA COSTA, CNPJ: 

04107903000127. 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: 22/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de AGUIDAMAR DA COSTA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA Nº 20123828, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3828/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.916,83

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111761 Nr: 6039-96.2017.811.0046

 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: Cleide Daiane Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intimem-se as partes para que em 05 (cinco) dias [art. 218,§1º, CPC] 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de agosto 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.: 114806 Nr: 7315-65.2017.811.0046

 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: FRANCISCO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 26 de outubro de 2018, a partir das 

15h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do CPC.Fixo honorários 

periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do 

Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º 

da resolução retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja 

vista a complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, 

fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício 

nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos 

necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de 

Mato Grosso 1ª Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 

15 (quinze) dias para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, 

§1º, I, CPC bem como para indicação de assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de 

preclusão.Após, realizada a perícia, intimem-se as partes para 

apresentarem alegações finais em forma de memorial em prazo comum de 

15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 29 de agosto de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114607 Nr: 7232-49.2017.811.0046

 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: HERICA ROSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intimem-se as partes para que em 05 (cinco) dias [art. 218,§1º, CPC] 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 
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processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73702 Nr: 593-83.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELA DA SILVA GALVÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE LIMA - 

OAB:57551, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT, RENATA S. 

PEREIRA - OAB:57805, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - 

OAB:18.139/MT

 VISTOS, ETC.

Interposto o recurso de apelação, tendo em vista que o apelado já 

apresentou as contrarrazões.

Determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de agosto 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.: 111860 Nr: 6071-04.2017.811.0046

 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 CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA 

(COOCENTRAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para pagar o valor referente a diligencia a ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça, a saber: Um mandado de Citação. Segue 

em anexo a está intimação, tabela própria dos valores diligencias.

Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000041-33.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

APARECIDA BULZON (EXEQUENTE)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000041-33.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO 

POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, 

VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a executada para, querendo, apresentar 

recurso ou impugnação no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da 

decisão que concedeu a liberação de alvará COMODORO, 29 de agosto 

de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - 

CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

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(A))

Sirléia Strobel (ADVOGADO(A))

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 VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (AUTOR(A))

Giovani Bianchi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

BARBARA DAMO (ADVOGADO(A))

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001490-03.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DORACY MARAFON PASQUALOTTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Em razão do descumprimento da tutela antecipada concedida à 

parte autora, foi nomeada a empresa “CARMED” (ID 14343579), para a 

prestação do serviço de home care, por ter apresentado menor valor 

entre os orçamentos apresentados pela parte autora (R$ 929,85 a diária). 

Posteriormente, aportou aos autos manifestação da Secretaria de Saúde 

do Estado de Mato Grosso, informando a autorização da empresa 

Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda para prestar 

os serviços necessários à paciente, ora autora, pelo mesmo valor 

apresentado pela empresa anteriormente nomeada. Pois bem. 

Considerando a manifestação da Secretaria de Saúde do Estado de Mato 

Grosso, determino que a empresa Qualycare Serviços de Saúde e 

Atendimento Domiciliar Ltda passe a prestar os serviços de home care à 

paciente, ora autora. Entretanto, tendo em vista que houve prestação dos 

serviços por parte da empresa “CARMED”, esta deverá ser remunerada 

pelo trabalho até então prestado. Assim, determino a imediata intimação da 

empresa Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda para 

que, no prazo de 48 horas, dê continuidade à prestação de serviço de 

home care em favor da paciente DORACY MARAFON PASQUALOTO. Em 

igual prazo, deverá a empresa “CARMED” apresentar as Notas Fiscais 

correspondentes aos serviços e materiais até então dispensados para o 

tratamento, com relatório descritivo acerca dos custos operacionais de 

cada serviço prestado, inclusive justificando a carga horária dispendida 

por cada profissional. Apresentadas as notas fiscais, dê-se vista dos 
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autos ao ente público para manifestação, facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias (Prov. 02/2015-CGJ, artigo 11, §4º), tudo no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio de 

numerários para custeio do tratamento. Sem prejuízo, ADVIRTA-SE a 

empresa Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda de 

que, MENSALMENTE, deverá apresentar relatório médico detalhado e 

legível, confeccionado por cada profissional envolvido no tratamento, 

narrando o atual quadro clínico do paciente, inclusive justificando os 

motivos que ensejarão a continuidade ou cessação do serviço contratado. 

Deverá, ainda, emitir relatório descritivo acerca dos custos operacionais 

de cada serviço prestado, inclusive justificando a carga horária 

dispendida por cada profissional. Por fim, o relatório médico fornecido pela 

empresa, atestando a necessidade de prorrogação do tratamento, deverá 

projetar o prazo aproximado de sua prorrogação, e ser encaminhado a 

este juízo com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Tratando-se de 

prestação continuada, é obrigatória a renovação e apresentação periódica 

do relatório médico, mensalmente, sob pena de perda de eficácia da 

medida (Prov. 02/2015-CGJ, artigo 12). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Jaciara/MT, 29 de agosto de 2018 Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001958-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. C. (REQUERENTE)

C. F. D. S. C. (REQUERENTE)

L. P. A. (ADVOGADO(A))

G. V. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. C. (INVENTARIADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 219, 

CPC), juntar aos autos a Certidão Negativa de Testamento do de cujus, 

bem como avaliação do motocicleta Honda/CG 125-Titan ES, ano/modelo: 

2006/2006, cor: vermelha, placa: KAO-9724, sob pena de indeferimento da 

inicial e cancelamento da distribuição.mpugnar a Contestação e 

documentos constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001834-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

FILIPE BRUNO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DALGIRO CEOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INANIMAR VITOR DA COSTA (REQUERIDO)

JOSE MESSIAS DE FARIA (REQUERIDO)

VANILDA LOPES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JORGE TADEU FRITSCH (TESTEMUNHA)

ALBERTO FRANCISCO FRITSCH (TESTEMUNHA)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001984-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOALDO CASTRO DA SILVA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO (ADVOGADO(A))

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. BEDIN TRANSPORTE - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001166-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NABOR CURY MUSSY E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NABOR CURY MUSSY (EXECUTADO)

BRUNA YARA BATISTA CURY (EXECUTADO)

ANGELA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100914 Nr: 6608-11.2017.811.0010

 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: SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 Vistos etc.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO. Fixo os pontos 

controvertidos a serem elucidados: a) a exigibilidade do contrato pactuado 

entre as partes; b) ato ilícito praticado; c) a ocorrência do dano; d) nexo 

de causalidade; e) culpa do agente.Ademais, a demanda se resolverá em 

conformidade com as normas que regem a relação jurídica vivenciada 

entre as partes envolvidas; tudo com base na prova dos fatos 

controvertidos. Logo, inexistem outras questões relevantes e que possam 

acarretar surpresa às partes.Sendo assim, intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem se ratificam as provas já 

produzidas nos autos ou se desejam produzir outras, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), 

bem como, requererem, se caso for, prova pericial (CPC, Arts. 369, 405, 

464 e CC, Art. 212).Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as 

partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena 

de preclusão.Em caso de pedido de todos os envolvidos no litígio, para 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, 

retornem-me conclusos com anotações para sentença.Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às ProvidênciasJaciara/MT, 28 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 481 de 768



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87955 Nr: 5849-81.2016.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Vistos e analisados.

Atenta à manifestação de Ref. 33, verifico que não existe nos autos 

nenhuma procuração em nome da advogada Dra. Luana Liporace Pires da 

Silva, sendo que nem mesmo a petição inicial foi assinada por ela, não 

havendo ainda qualquer requerimento de que as intimações fossem 

publicadas em nome da causídica.

Assim, não há que se falar em chamamento do feito à ordem para 

declaração de nulidade ante a ausência intimação da advogada Dra. 

Luana.

Assim, tendo em vista a procuração juntada na Ref. 33, determino o 

cadastramento da Dra. Luana Liporace Pires da Silva.

Em relação à irresignação da exequente quanto à utilização da prova 

emprestada, relevante mencionar que são reconhecidas as vantagens da 

prova emprestada no processo civil, sendo recomendada sua utilização 

sempre que possível.

Considerando o grande número de ações semelhantes a presente 

tramitando contra o Município de São Pedro da Cipa - MT e atendendo 

ainda ao contraditório e economia processual, não há razões para não se 

utilizar a prova emprestada.

Vale destacar, aliás, que para a utilização da prova produzida em outra 

demanda, está sendo oportunizado o contraditório nestes autos como foi 

naqueles em que originada a perícia, devendo a parte valer-se dos meios 

adequados para expressar sua irresignação, se for o caso.

 Consigne-se, também, que a utilização de prova emprestada, por si só, 

não caracteriza o fim da fase probatória, podendo a parte requerer a 

produção de outras que entender cabíveis e pertinentes, não havendo que 

se falar em cerceamento de defesa.

 Assim, a perícia contábil realizada nos autos de código 56465, 56548, 

56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, produzida 

para desate de questão controvertida comum, deverá ser utilizada como 

prova emprestada nos presentes autos.

Translade-se cópia da referida perícia para os presentes autos, devendo 

as partes se manifestarem acerca do resultado, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de agosto de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95737 Nr: 4079-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO JOÃO GIACOMELLI, MARIA 

FAGANELLO GIACOMELLI, MARIANE GIACOMELLI, ROBERTO RIBEIRO E 

SILVA, ANGELA DE FÁTIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, Sebastião Monteiro da Costa Junior - 

OAB:7187 OAB/MT

 Ante o exposto, à vista das razões expostas, Rejeito a presente exceção 

de pré-executividade, e determino a intimação do exequente, para que 

apresente o título executivo original em Secretaria, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção do feito executivo.Deixo de condenar o excipiente 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários de 

sucumbência.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Após o decurso do prazo anteriormente concedido, 

certifique-se e remetam-se os autos conclusos.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82887 Nr: 3645-64.2016.811.0010

 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: Rosilene Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo, de forma equitativa, em R$ 800,00 (§8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil). Entretanto, diante da concessão do benefício processual 

da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no 

art. 98, §3º do NCPC.Em caso de interposição de recurso de apelação, 

dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões 

no prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do NCPC). Após, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal, com nossas homenagens.Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa.Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91848 Nr: 2300-29.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON CAITANO RAFAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL COBRANÇAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, tendo em vista que não 

foram exauridas todas as diligências para localizar o endereço do 

requerido, bem como na pesquisa realizada pelo autor junto à Receita 

Federal, há a complementação do endereço informado inicialmente.

 Sendo assim, expeça-se nova Carta Precatória à Comarca de Goiânia – 

GO, para citar a empresa requerida no seguinte endereço: Avenida D, n° 

419, Bairro Setor Marista, esquina com a Rua 09, Quadra G-11, Lote 01, 

Sala 401, CXPST 02, Edifício Comercial Marista.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90231 Nr: 1489-69.2017.811.0010

 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): JULMAR BARROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 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 JULMAR 

BARROS FILHO, todos devidamente qualificados nos autos.
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Anexos a Inicial vieram documentos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordos visando à liquidação 

do débito, pugnando por sua homologação, (ref. 61/62).

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, homologo, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, os acordos de ref. 61/62.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o processo 

até o cumprimento integral da obrigação, devendo permanecer 

ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o 

do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo (25/10/2020), intime-se o Exequente para, no 

prazo de 05 dias, se manifestar.

 Aguarde-se no arquivo provisório.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de agosto de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108616 Nr: 534-04.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA IORAIDE MATTOS RULIN ME, Sandra Ioraide 

Mattos Rulim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A

 Vistos etc.....Pois bem. No tocante à impugnação à justiça gratuita 

concedida à embargante, tenho que esta deve ser rechaçada.É que no 

caso em apreço, a irresignação da embargada não foi carreada de 

nenhuma prova de que a embargante se encontra em condições de 

suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo 

de seu sustento próprio ou de sua família, ônus este que lhe 

competia.Consigna-se que este juízo apreciou devidamente os 

documentos anexados à exordial, deferindo-se as benesses à 

embargante, concessão esta que não pode ser revogada tendo por base 

argumentos genéricos.Assim, não vislumbrando qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente, dou o feito por saneado.Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando os pontos controvertidos a serem elucidados: a) 

a regularidade do contrato firmado entre as partes e as cláusulas 

descritas na inicial; b) a incidência ou não de juros extorsivos e abusivos; 

c) eventual prática de anatocismo; d) da comissão de permanência; e) da 

impenhorabilidade dos bens em nome da executada.Sendo assim, 

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes 

devem, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão.Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, 

retornem-me conclusos com anotações para sentença.Às 

providências.Jaciara/MT, 28 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89743 Nr: 1242-88.2017.811.0010

 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: MARINA FERREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - 

OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o valor dos honorários periciais já se encontram 

depositados nos autos, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

14h15min, para realização da perícia médica, conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, a ser realizado no consultório da Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78.005-730, 

nos exatos termos da decisão de Ref. 60.

Ademais, determino a liberação de 50% do valor depositado mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial em favor da perita, conforme 

juntada de Ref. 78.

Proceda, o Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a 

liberação.

Intimem-se ambas as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 28 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70765 Nr: 12765-68.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS, 

IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A

 Vistos e examinados.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA postulada por JULIANA 

APARECIDA DOS SANTOS em face de DCP DISTRIBUIDORA DE 

MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E PEÇA AGRÍCOLAS LTDA, devidamente 

qualificados nos autos.

As partes informaram a composição amigável, requerendo a homologação 

da avença (Ref. 64).

Posteriormente, compareceu a parte executada informando o depósito 

referente ao valor da obrigação pactuada, requerendo a extinção do feito 

(Ref. 66).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Lado outro, diante do pagamento do débito, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com resolução do mérito, face o pagamento do 

débito, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pela parte executada, conforme 

acordado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa nos registros e 

anotações necessárias.

 Por fim, traslade-se cópia da presente decisão ao feito nº 

1852-27.2015.811.0010, Código 67038.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

Jaciara/MT, 28 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53594 Nr: 2123-07.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ALISTAR BOER, MICHELLI REGIANE BOER, 

REGINA CLEIDE MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR REZENDE CUNHA, Cleusdete 

Texeira do Carmo Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.Posto isto, defiro a penhora online, no valor de R$ 124.466,05 

(cento e vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinco 

centavos) apenas nas contas da parte executada: JÚLIO CESAR 

REZENDE CUNHA, CPF nº 866.360.571-49.Nesta oportunidade, anexo a 

esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central..Assim, indefiro o pedido de busca de bens via 

Renajud.Lado outro, quanto ao requerimento de constrição de cotas 

sociais das empresas pertencentes ao executado JÚLIO CESAR REZENDE 

DA CUNHA, indefiro o pedido, De outra banda, remeta-se cópia dos autos 

ao MPE para apuração do alegado pela parte exequente às fls. 

82/84.Após, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ, indique a parte exequente outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou ainda 

COMPROVE o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis 

sem logração de êxito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 23 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53482 Nr: 2025-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.Inicialmente, defiro a busca de bens dos executados, junto aos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, mormente diante do exaurimento das 

diligências empreendidas até o presente momento no intuito de satisfação 

do crédito exequendo, e nesta oportunidade, junto aos autos, relação de 

bens e veículos em nome da parte executada.Tendo em vista a juntada de 

informações sigilosas, processe-se em segredo de justiça, nos termos do 

art. 189, I do CPC.In casu, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação 

trata-se de meio eficaz para compelir o executado ao pagamento do 

débito, privando-o do direito de conduzir veículo automotor, notadamente 

porque infrutíferas as tentativas de recebimento da dívida até o presente 

momento, não podendo a parte exequente continuar privada do 

recebimento de seu crédito. Assim, a medida se mostra como meio de 

coerção para o devedor que se escusa, de todas as formas possíveis, à 

quitação da dívida.Ademais, tal medida, todavia, não é aplicada 

indiscriminadamente, sendo necessário que a situação se enquadre 

dentre de alguns critérios de excepcionalidade, para que não haja 

abusos.Dessa forma, restando todas as diligências infrutíferas (RENAJUD 

e INFOJUD), desde já, defiro a suspensão da CNH, visto que as medidas 

excepcionais terão lugar desde que tenha havido o esgotamento dos 

meios tradicionais de satisfação do débito, o que ocorre no caso em 

análise. Oficie-se ao DETRAN/MT na pessoa de seu responsável legal, 

para que tomem as medidas necessárias para suspensão da habilitação 

do executado.Por fim, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de suspensão dos autos. 

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 23 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55444 Nr: 3842-24.2013.811.0010

 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: GALDINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90620 Nr: 1679-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PINTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trãnsito em julgado da "decisão" ref. 43, 

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.: 59902 Nr: 3255-65.2014.811.0010

 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: ALENCAR MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO STEVANELLI, LEONICE DE SOUZA, 

OSMAR FERREIRA ROSA, FABIA MARA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANY FABIA PINHEIRO 

RODRIGUES - OAB:14466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial 

de usucapião movida por ALENCAR MENEZES, em face de JOÃO 

STEVANELLI, e, consequentemente, DECLARO pertencer-lhe o domínio, do 

lote 04, quadra 152, situado na Avenida Marajá, bairro Planalto, em 

Jaciara/MT, pela prescrição aquisitiva, o que faço com resolução do 

mérito, nos termos do Art. 487, I, do CPC.Deverá a presente sentença 

servir de título para a nova matrícula, oportunamente, no Cartório de 

Registro de Imóveis de Jaciara/MT, município e Comarca onde 

encontram-se encravado.O mandado deverá conter a completa descrição 

do perímetro do imóvel, a data do trânsito em julgado desta sentença e a 

completa qualificação dos autores.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas, despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios em favor da advogada da parte autora, o qual fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), conforme preceitua o Art. 85, § 8º do CPC.Transitada 

em julgado, EXPEÇA-SE mandado para o registro da sentença no CRI local 

e após arquive-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 28 de agosto de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 484 de 768



2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54933 Nr: 3357-24.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34871 Nr: 2420-19.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA PRISCILA BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, Pedro Paulo Peixoto da S. Junior - OAB:12.007 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23227 Nr: 2053-97.2007.811.0010

 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 ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, 

VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEMOS CURADO - 

OAB:27.638/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90621 Nr: 1680-17.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDSON VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97636 Nr: 4968-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97637 Nr: 4969-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTÔNIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SIDENEI GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47876 Nr: 3128-35.2011.811.0010

 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): LUIZ BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI BORBA DE OLIVEIRA - 

OAB:3608

 Vistos etc.

Detrai-se que nos Embargos à Execução foi proferida sentença de mérito, 

sendo confirmada no julgamento do recurso de Apelação, havendo o 

trânsito em julgado e trasladando-se cópia ao presente feito, conforme 

Ref. 55.

Dessa forma, indefiro o petitório de Ref. 61.

Assim, arquive-se o presente feito com as baixas e anotações 

necessárias, inclusive com o desapensamento dos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

 Jaciara/MT, 28 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001931-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (ADVOGADO(A))

ROSILENE MARIA RODRIGUES DALEFFE CAMILO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001931-81.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ROSILENE MARIA RODRIGUES DALEFFE CAMILO RÉU: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

Rosilene Maria Rodrigues Daleffe Camilo, em face do Município de 

Jaciara-MT, ambos qualificados nos autos. Intimada para recolher as 

custas processuais, a parte autora acostou os comprovantes nos autos 

(ID 14963069). Considerando que o município de Jaciara-MT está 

entabulando acordo nas ações de cobrança do índice da URV, CITE-SE a 

parte requerida para comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada 

no CEJUSC desta comarca, ou, caso não tenha interesse na tentativa de 

autocomposição, apresentar pedido de cancelamento da referida 

audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º 

NCPC) e oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ser-lhe decretada a revelia (art. 334 NCPC). Cite-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jaciara–MT, 29 de agosto de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55305 Nr: 3709-79.2013.811.0010

 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: FERNANDO GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 183/183-vº formulado pela 

exequente para determinar a LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na 

forma do art. 510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes 

para que, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos 

autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e demais documentos 

suficientes para precisar o quantum exequendo na forma definida na 

sentença.Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada 

a impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.Cumpra-se.Jaciara-MT, 23 de Agosto de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55422 Nr: 3820-63.2013.811.0010

 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: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3820-63.2013.811.0010

Código nº. 55422

Exequente: Luiz Carlos de Almeida Cavalcante

 Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS ETC,

Defiro pedido de fl. 74.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26101 Nr: 2649-47.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA GRABOWSKI VANCETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900-INSS

 Processo nº.2649-47.2008.811.0010

Código 26101

Exequente: Veronica Grabowski Vancetta

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS

 VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 163.

Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, arquive-se

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de agosto de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33214 Nr: 779-93.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO NUNES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 779-93.2010.811.0010

Código nº. 33214

Requerente: Fernando Nunes Diniz

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos ofertados pela exequente 

às fls. 291/306, nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa 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, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se.

Empós, expeça-se o competente RPV na forma postulada, com posterior 

remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até a 

informação do pagamento pela autar executada.

Havendo impugnação, vistas à exequente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 27 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 51107 Nr: 2997-26.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ALMIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2997-26.2012.811.0010

Código 51107

Impugnante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Impugnado (a): Benedita Almira Maia.

 VISTOS ETC,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença movido pela parte impugnada Benedita Almira 

Maia, alegando, em síntese, que os cálculos apresentados pelo impugnado 

não obedece aos parâmetros fixados na sentença e no v. acordão (fls. 

101/105).

Instruiu a presente impugnação com documentos de fls. 130/137.

Intimado, o impugnado manifestou concordando com os cálculos 

apresentados pelo impugnante (fls. 140/141).

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte impugnada manifestou 

concordando com os cálculos apresentados pelo impugnante (fls. 

140/141), bem como, requerendo sua homologação e que seja expedido a 

competente Precatório Judicial.

Com efeito, a tese do impugnante merece prosperar.

Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, em consequência HOMOLOGO os cálculos de fls.130/137.

Sem custas e honorários advocatícios.

Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor (RPV).

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição.

Com a informação do depósito pelo executado, intime-se o exequente por 

meio de seu (s) advogado (s) para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

e requerer o que entender de direito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54842 Nr: 3271-53.2013.811.0010

 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: JULLY KELLY ALVES DA SILVA, LCADN, RLADN, 

GDSDN, RWDN, LEIDJANE MARIA DOS SANTOS, LISTELO COM DIST LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, DOUGLAS RODRIGO FERNANDES SIVIEIRO - 

OAB:271.714/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO LIBONATI - 

OAB:115.743/SP

 Processo nº. 3271-53.2013.811.0010

Código. 54842

Requerente: Jully Kelly Alves da Silva e outros

Requerido: Companhia Mutual de Seguros.

VISTOS ETC,

Trata-se de “Acordo Extrajudicial” formulado pelas partes às fls. 5/12, 

devidamente homologado à fl. 98.

Levantamento solicitado da importância de R$ 1.953,22 (mil novecentos e 

cinquenta e três e vinte e dois centavos) às fls. 182/183, e deferido à fl. 

187.

 O Ministério Público concordou com o levantamento solicitado, bem como, 

pugnou pela prestação de contas do valor disponibilizado (fl.186-vº).

Prestação de contas pela parte requerente às fls.195/197.

Manifestação do Ministério Público (fl. 203-vº) requerendo homologação 

da prestação de contas às fls. 195/197.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a genitora dos menores apresentou 

prestação de contas às fls. 195/197, conforme determinado em decisão 

de fl. 187.

Diante do exposto, HOMOLOGO a presente prestação de contas, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais.

Considerando que o feito já foi extinto, remetam-se os autos ao arquivo, 

com baixa na distribuição.

Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4488 Nr: 193-42.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ DA COSTA, DJANIRA GARCIA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADDELI - OAB:56918 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLY GARCIA DE LIMA 

- OAB:20874/0, GABRIELLY GARCIA DE LIMA - OAB:20874/O

 Processo nº. 2003/441

Código 4488

Exequente: Banco do Brasil S/A.

Executado: João José da Costa e Djanira Garcia da Costa.

 VISTOS ETC,

Indefiro o pedido dos executados de fl.189, porquanto, o acordo de nº 

2449107 (fl. 178) é decorrente de outros débitos dos devedores perante o 

exequente a título de produto: cheque especial, adiantamento a 

depositante e crédito pessoal com fiança, portanto, não guardam relação 

com Cédulas Rurais Pignoratícias que instrumentam o feito executivo.

Intime-se o exequente por meio de seu advogado para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.

Nada postulado, certifique-se

Após, conclusos

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57111 Nr: 1407-43.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH DA SILVA TAVARES, RONIEVON MIRANDA DA 

SILVA, JOSE SINOBRE DA CRUZ, ELISANGELA LOPES DE LIMA 

CARVALHO, JOÃO CARLOS VASQUES MOTA, CLÁUDIA MARIA 

ALBANEZ GREGUI, ZÉLIA MARIA CAMPOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 378/379 formulado pela 

exequente para determinar a LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na 

forma do art. 510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes 

para que, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos 

autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e demais documentos 

suficientes para precisar o quantum exequendo na forma definida na 

sentença.Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada 

a impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.Cumpra-se.Jaciara-MT, 28 de Agosto de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61618 Nr: 9135-59.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY RAMOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506 - MT

 (....) Entregue o Laudo Pericial, intimem-se as partes para que entrem em 

contato com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão 

oferecer seus pareceres no prazo de 15 (trinta) dias, sob pena de 

preclusão (artigo 477, § 1º, do NCPC). As partes ficam responsáveis em 

informar aos seus assistentes técnicos a data do início dos trabalhos 

periciais, bem como o dia da entrega do laudo e de suas manifestações. 

Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão 

retornar conclusos para as determinações pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Jaciara-MT, 29 de agosto de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 62898 Nr: 474-36.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO JORDÃO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - 

FUNCEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 Processo: 474-36.2015.811.0010

Código: 62898

Embargante: Hugo Jordão Furlan

Embargada: Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF

VISTOS ETC,

Recolhidas as custas processuais (ref. 36), intime-se o embargante por 

meio de seu advogado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a resposta aos embargos apresentada pela embargada à ref. 

14.

Nada postulado e sem prejuízo do julgamento antecipado da lide (art. 355 

do CPC), certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Jaciara-MT, 29 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1000764-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE (ADVOGADO(A))

MANOEL BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000764-50.2018.8.11.0003. AUTOR(A): 

MANOEL BARBOSA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, MANOEL BARBOSA DOS SANTOS ajuíza 

a presente Ação Declaratória de Direito de Benefícios de Auxílio-doença e 

de Aposentadoria por Invalidez c.c Pedido de Tutela de Urência em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, almejando, liminarmente, que 

o réu conceda o benefício auxílio-doença até o julgamento da demanda. 

Para tanto, alega estar impossibilitado para o trabalho em decorrência do 

seu estado de saúde, uma vez que foi diagnosticado com Osteonecroese, 

Osteoartrose do quadril e Coxartrose, tornando-se incapacitado para o 

trabalho, necessitando de tratamento cirúrgico. Narra que requereu a 

concessão de benefício por incapacidade em 31.07.2017, o qual restou 

indeferido pelo réu, ao fundamento de que a sua incapacidade para o 

trabalho é anterior à sua filiação à Previdência Social. Com a inicial vieram 

documentos. É o relato necessário. Decido. 1. Da gratuidade das custas 

judiciais. O pedido de justiça gratuita comporta deferimento. O NCPC em 

seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõem que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 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. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da 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). DEFIRO, pois, a gratuidade da justiça. 2. Da tutela 

provisória de urgência. O pedido de tutela urgência em caráter liminar está 

amparado no Novo Código de Processo Civil em sem art. 300 e parágrafos 

seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos 

efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de 

pagamento de benefício assistencial em favor da parte requerente, o caso 

é de análise dos requisitos próprios à concessão da tutela de urgência 

almejada. Do disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, em 

particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso dos autos, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Novo Código de Processo Civil impossibilita a concessão da 

tutela de urgência na forma pretendida. Portanto, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Novo Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de urgência da tutela. Antes de 

determinar a citação da autarquia federal requerida, em atenção à 

Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 

01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A 

intimação da autarquia requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela parte 

autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes dos 

sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 
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realização de perícia médica, nomeando, para tanto, a médica perita Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730,que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC); Designo o dia 24 de outubro de 

2018, às 14h45min para realização da perícia. iii) A parte requerente 

deverá se apresentar para a perícia na data designada portando todos os 

seus exames. iv) Cientifique ainda a senhora perita que fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. v) 

Faculto desde já às partes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguir impedimento ou 

suspeição do perito, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, 

nos termos do artigo 465 § 1º inciso II e III do Código de Processo Civil. vi) 

Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciando. vii) Atente-se o perito que, por se tratar de 

pedido de majoração de benefício, o laudo pericial deverá contar 

informações acerca da necessidade de acompanhamento permanente de 

terceiro pelo beneficiário. viii) Depois de cumpridas todas as 

determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia 

requerida para responder a presente demanda, fazendo-se acompanhar 

do mandado os laudos periciais, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Após, 

certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 29 de agosto de 

2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 69335 Nr: 11654-49.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO DA SILVA GOMES, Cpf: 

05087296106, Rg: 2542995-7, Filiação: Creunice Olimpio Santana da Silva 

e Adão Gomes de Castro, data de nascimento: 24/03/1994, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, convivente, Telefone 66-9664-8177. 

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: ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos 

constam, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu ROBERTO DA SILVA GOMES, devidamente qualificado 

nos autos, como incurso no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, na 

forma do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.Em obediência ao 

princípio da individualização da pena, passo a dosar-lhes as respectivas 

penas a serem aplicadas em estrita observância ao disposto pelo artigo 

68, caput, do Código Penal.A pena prevista para a contravenção penal de 

vias de fato é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou 

multa.Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o 

réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é 

possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos 

de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não 

há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão 

pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser 

sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, 

que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado a seu 

desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada 

tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime. Analisando as 

circunstâncias judiciais doso a pena base para a contravenção penal em 

15 (quinze) dias de prisão simples.Não concorrem circunstâncias 

atenuantes da pena.Concorre a agravante contida no artigo 61, inciso II, 

“f”, razão pela qual agravo a pena em 02 (dois) dias, passando a dosá-la 

em 17 (cinco) dias de prisão simples.Não concorrem causas de diminuição 

de pena ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda 

dosada, no que tange a contravenção penal em análise.Nos termos do 

artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o regime 

ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.Deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em 

vista que a contravenção penal foi praticada mediante violência e o crime 

foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, o que impede a 

substituição nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.No presente 

caso, levando em consideração a pena privativa de liberdade 

definitivamente aplicada, pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, 

entendo que é mais benéfico ao réu que cumpra a pena, visto que, se for 

concedido os benefícios da suspensão condicional da pena, o feito ficará 

suspenso por 02 (dois) anos, período este em que o réu será submetido a 

condições de prova não existe no cumprimento da pena em regime 

aberto.Assim, atento aos fundamentos expostos no parágrafo anterior, 

deixo de aplicar a suspensão condicional da pena ao réu.Ante a pena 

aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Deixo de 

aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 

diante da ausência de manifestação da vítima, quanto ao interesse em ser 

indenizada.Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:1.Expeça-se guia de execução penal 

do réu;2.Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para 

cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código 

Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 1988;3.Oficie-se ao órgão 

responsável pela estatística criminal, bem como, à POLITEC e a 

INFOSEG;4.Procedam-se as demais anotações e comunicações de estilo;. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 22 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 92897 Nr: 2772-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodiney Corrêa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLODINEY CORRÊA DA SILVA, Filiação: 

Maria Aparecida Correa da Silva e Antonio Davi da Silva Flores, data de 

nascimento: 12/05/1980, brasileiro(a), natural de Sidrolândia-MS, 

solteiro(a), serralheiro, Telefone 66-99878-5710. 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. .
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Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, 

CONDENO o acusado CLODINEY CORRÊA DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na pena prevista no art. 306, da Lei 

9.503/97 (CTB).Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em 

estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 

da Lei Federal nº 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de 

detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação par a dirigir veículo automotor.Analisadas as diretrizes do artigo 

59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à 

espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma 

vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com 

trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos 

para auferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em 

seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua 

personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o 

motivo do crime é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as 

circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a 

valorar; a vítima não contribuiu para o crime.Assim, fixo-lhe a pena base 

em 06 (seis) meses de detenção e multa.Não concorrem circunstâncias 

atenuantes ou agravantes tampouco causas de diminuição ou de aumento 

de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como 

definitiva para o crime em análise.A pena de multa guarda a decida 

proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, 

guarda a devida relação com a situação financeira do réu, logo, 

aplicando-se o critério da proporção, arbitro a multa em 10 (dez) 

dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.Nos termos do 

artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o REGIME 

ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.Nos termos do 

artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade 

aplicada não é superior a quatro anos, bem como o réu não é reincidente, 

assim como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual 

substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, sendo a 

prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época 

do fato delituoso, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a 

ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos 

termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ. Consigno que o detalhamento 

das condições para o cumprimento da pena restritiva de direitos será 

fixado em sede de execução de pena, através da competente audiência 

admonitória.Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da 

pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.Com 

fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal concedo ao 

réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista ter sido concedido nesta 

sentença substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direito, bem como por não existirem motivos ponderosos a custódia 

preventiva.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c o art. 293, 

ambos do CTB, determino a proibição de se obter a permissão para dirigir 

veículo automotor por período de 06 (seis) meses, devendo ser oficiado 

ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for 

domiciliado ou residente, acerca desta determinação, consignando se 

tratar de sanção imposta em sentença judicial condenatória, em 

conformidade com o disposto no artigo 295 do CTB.Transitada em julgado 

a presente sentença, cumpra-se com as demais determinações supra. 

Inclusive, intime o réu a entregar em juízo a CNH em 48 horas. 

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto Nacional de 

Identificação e inscreva-se o nome do acusado no rol dos culpados, 

expedindo-se Guia de Execução Penal.Publicada em audiência. Saem as 

partes presentes devidamente intimadas da Sentença. Intime-se o 

réu.Registre-se. Cumpra-se. NADA MAIS

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, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 22 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 87181 Nr: 5695-63.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARIO CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572

 Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em face de 

MANOEL MÁRIO CARDOSO DOS SANTOS, como incurso nas disposições 

do artigo 129, §9°, c/c artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, “f”, todos 

do Código Penal, em concurso material.

Segundo consta na denúncia, no dia 04 de dezembro de 2016, por volta 

das 14h00min, neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado 

MANOEL MÁRIO CARDOSO DOS SANTOS, com consciência e vontade, de 

modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a 

integridade corporal da vítima Dulcineide da Silva Rodrigues, sua 

convivente, causando-lhe as lesões constatadas no laudo de exame de 

corpo de delito de fls. 26/29.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, aparentemente a 

vítima teve um desentendimento com o filho do denunciado, o adolescente 

Kayna, de 14 anos de idade, em virtude do que Manoel alterou-se e 

agrediu a vítima com um tapa no rosto, causando as lesões descritas no 

laudo já mencionado.

Ademais, narra a vítima que o denunciado já responde a outra ação penal 

no Estado de São Paulo, onde o casal morava anteriormente, pelo mesmo 

delito de lesão corporal com violência doméstica contra sua pessoa, 

afirmando ainda que as agressões, ameaças e ofensas por parte do 

denunciado são constantes e reiteradas. (FATO I)

É ainda dos autos, que no dia 04 de dezembro de 2016, por volta das 

14h00min, neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado MANOEL 

MÁRIOCARDOSO DOS SANTOS, com consciência e vontade, de modo a 

configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima 

Dulcineide da Silva Rodrigues, sua convivente, por palavras, de 

causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Com efeito, narra a vítima que além de agredi-la, o denunciado também a 

ameaçou, afirmando que iria matá-la. (FATO II)

A denúncia foi recebida em 08 de fevereiro de 2017.

Devidamente citado, o acusado MANOEL MÁRIO CARDOSO DOS SANTOS 

apresentou resposta à acusação (14/03/2017).

Durante a instrução foi ouvida a vítima e as testemunhas arroladas pelas 

partes, bem como interrogado o acusado MANOEL MÁRIO CARDOSO DOS 

SANTOS, os depoimentos foram tomados e gravados digitalmente.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu que a presente ação 

penal seja julgada parcialmente procedente, a fim de condenar o réu 

MANOEL MÁRIO CARDOSO DOS SANTOS nas disposições do artigo 129, 

§9°, c/c artigo 61, inciso II, ambos do Código Penal e absolvê-lo do crime 

previsto no artigo 147, caput, do Código Penal (24/07/2018).

 Por sua vez, a defesa requereu a absolvição do acusado, nos termos do 

artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal (07/08/2018).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Trata-se de ação penal para apurar a responsabilidade penal do acusado 

MANOEL MÁRIO CARDOSO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos 

autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 129, §9º, c/c 

artigo 147, cabeça, c/c artigo 61, inciso II, todos do Código Penal, em 

concurso material.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo a 

análise do mérito, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição 

Federal de 1988.

I – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (Art. 129, §9°, do Código Penal).

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do 

auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo de exame 

de corpo de delito, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

 No que tange à autoria delitiva do acusado pelo crime em análise, vejo que 

restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar 

através dos relatos da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo.

 Ao ser ouvida em Juízo, a vítima DULCINEIDE DA SILVA RODRIGUES disse 

que foi conversar com o acusado, estando o mesmo muito alterado, 

momento em que veio a desferir um tapa em seu rosto.
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As testemunhas MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA e JEAN 

RYCARD DA SILVA declararam que foram informados pela vítima que o 

acusado teria lhe agredido, desferindo um tapa no seu rosto, inclusive, 

que a ofendida havia sido agredida outras vezes.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, 

consubstanciadas nos depoimentos da vítima e das testemunhas, que se 

encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no 

encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, 

entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do delito 

narrado na exordial acusatória, bem como a responsabilidade do réu, que 

na ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a 

condenação é medida que se impõe.

II – DO CRIME DE AMEAÇA (Art. 147, cabeça, do Código Penal).

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do 

auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo de exame 

de corpo de delito, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

 Analisando atentamente os autos, verifico que não há provas suficientes 

para comprovar a autoria delitiva, razão pela qual a ação penal deve ser 

julgada improcedente, devendo MANOEL MÁRIO CARDOSO DOS SANTOS 

ser absolvido pelo delito em análise.

Cumpre registrar, que não restou suficientemente demonstrado nos autos, 

que o acusado MANOEL MÁRIO CARDOSO DOS SANTOS praticou o crime 

de ameaça.

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima DULCINEIDE DA SILVA RODRIGUES disse 

não se recordar se, de fato, o acusado a ameaçou após tê-la agredido, 

bem com as testemunhas nada souberam dizer sore o crime de ameaça.

 Destarte, em que pese no caderno processual apontar o réu como autor 

do delito em análise, tal fato não restou comprovado de forma induvidosa 

durante a instrução processual.

 Com efeito, consoante os princípios delineados no Código de Processo 

Penal, a dúvida jamais poderá ser sopesada contrariamente ao réu, visto 

que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações 

ou conjecturas.

 Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, 

não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste 

caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

É de se registrar, ainda, que probabilidade não é certeza. Assim, não 

conseguindo a acusação fazer a demonstração da autoria, despida de 

dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza 

que tende em favor do réu, não podendo este ser condenado somente 

com base em indícios frágeis, como os relatados neste processo.

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a 

respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade 

de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de 

interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não 

sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do 

acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do 

mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Assim, tendo em vista que as provas são frágeis, o que impede uma 

completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, a absolvição do 

réu é medida que se impõe, no que tange ao crime narrado na denúncia.

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu MANOEL MÁRIO CARDOSO DOS SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, §9°, do Código Penal e, 

ABSOLVÊ-LO, do tipo previsto no artigo 147, cabeça, do Código Penal, 

com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar-lhe 

a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo 

artigo 68, cabeça, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico é de 

03 (três) meses a 01 (um) ano.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu 

agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor 

de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de 

sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há 

dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela 

qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser 

sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as 

circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a 

valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

 Analisando as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de 

lesão corporal em análise em 03 (três) meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, 

tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual, 

torno como definitiva a pena anteriormente dosada para o crime em 

análise.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, 

estabeleço o regime ABERTO para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, 

tendo em vista que o crime foi praticado mediante violência, o que impede 

a substituição nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

No presente caso, levando em consideração a pena privativa de liberdade 

definitivamente aplicada, à pena de 03 (três) meses de detenção, entendo 

que é mais benéfico ao réu cumpri-la, visto que, se for concedido os 

benefícios da suspensão condicional da pena, o feito ficará suspenso por 

02 (dois) anos, período este em que o acusado será submetido a 

condições de prova não existentes no cumprimento da pena em regime 

aberto.

Assim, atento aos fundamentos expostos no parágrafo anterior, deixo de 

aplicar a suspensão condicional da pena ao réu.

Ante a pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, diante da ausência de pedido neste sentido.

Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

1. Expeça-se guia de execução penal do réu;

2. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do 

quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, 

III, da Constituição Federal de 1988;

3. Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal, bem como, à 

POLITEC e a INFOSEG;

4. Procedam-se as demais anotações e comunicações de estilo;.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 94602 Nr: 3565-66.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em face de 

LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU, como incurso nas disposições do 

artigo 129, §9°, c/c artigo 147, ambos do Código Penal, em concurso 

material.

 Segundo consta na denúncia, no dia 12 de maio de 2017, por volta das 

01h30min, no município de São Pedro da Cipa, nesta Comarca de 

Jaciara/MT, o denunciado LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU, vulgo 

“LEONEL DAS FRUTAS”, com consciência e vontade, de modo a 

configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade 

corporal da vítima Claudete de Jesus Martir, sua convivente, causando-lhe 

as lesões constatadas no Auto de Exame de Corpo de Delito de f. 32 dos 

autos.

Com efeito, na data dos fatos, o denunciado estava dormindo em sua 

residência, momento em que a vítima visualizou mensagens de outra 

mulher no celular daquele, diante do que passaram a ter uma discussão.

Enfurecido com o fato da vítima ter descoberto o relacionamento 

extraconjugal, o denunciado passou a agredila fisicamente um com murro 

no rosto da vítima Claudete, conforme Exame de Corpo de Delito de f. 32, 

além de ameaçá-la.

Ato contínuo, o próprio denunciado ligou para a Polícia Militar informando 

que estava sendo ameaçada pela vítima e, logo após saiu da residência, 

sendo que desta vez, a vítima informou os policiais militares do ocorrido e 

estes prenderam o implicado em flagrante de delito. (FATO I)

Consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado 
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LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU, vulgo “LEONEL DAS FRUTAS”, 

com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica 

contra a mulher, ameaçou a vítima Claudete de Jesus Martir, sua 

convivente, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Narra o caderno investigativo, que no dia dos fatos, após agredir 

fisicamente a vítima conforme narrado acima, o denunciado ameaçou a 

mesma com uma faca, bem como com palavras do tipo “eu comprei um 

revólver, não vai ficar barato”.

Temendo que o denunciado cumprisse o mal asseverado, a vítima 

representou criminalmente contra seu algoz, bem como requereu medidas 

protetivas de urgências (f. 45/47). (FATO II)

A denúncia foi recebida em 30/05/2017.

Devidamente citado, o acusado LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU 

apresentou resposta à acusação (22/06/2017).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima CLAUDETE DE JESUS MARTIR, 

as testemunhas arroladas pelas partes, bem como interrogado o acusado 

LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU, sendo os depoimentos tomados e 

gravados digitalmente.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu que a presente ação 

penal seja julgada procedente, a fim de condenar o réu LEONEL DUARTE 

GERMANO DE ABREU nas disposições do artigo 129, §9°, c/c artigo 147, 

caput, ambos do Código Penal, no contexto da Lei Federal n° 11.340/2006, 

em concurso material (20/03/2018).

 Por sua vez, a defesa requereu a absolvição de LEONEL DUARTE 

GERMANO DE ABREU, com fundamento no artigo 386, inciso V e VI, do 

Código de Processo Penal (20/04/2018).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Trata-se de ação penal para apurar a responsabilidade penal do acusado 

LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU, devidamente qualificado nos 

autos, como incurso nas disposições do artigo 129, §9°, c/c artigo 147, 

ambos do Código Penal, no contexto da Lei Federal n° 11.340/2006, em 

concurso material.

 Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo a 

análise do mérito, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição 

Federal de 1988.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do 

auto de prisão em flagrante delito, pedido de medidas protetivas, boletim de 

ocorrência, auto de exame de corpo de delito, bem como pelas 

declarações carreadas aos autos.

 No que tange à autoria delitiva e responsabilidade do acusado pelos 

crimes em análise, vejo que restaram devidamente comprovadas nos 

autos, o que se pode constatar através dos relatos da vítima e da 

testemunha ouvida em Juízo.

 Ao ser ouvida em Juízo, a vítima CLAUDETE DE JESUS MARTIR narrou 

que a convivência do casal vinha sendo conturbada, e desconfiava que 

seu então companheiro, o acusado, estava tendo relações extraconjugais, 

pois, na noite anterior a data dos fatos, a vítima visualizou no aparelho 

celular do acusado mensagens do mesmo com outra mulher, e depois foi 

tirar satisfação com este, momento em que passaram a ter uma 

discussão, porém sem agressões neste dia, tendo ambos ido dormir após 

os fatos.

Afirmou ainda, que no dia posterior (à data do fato), o réu a ameaçou, 

dizendo que se fosse preso mataria a vítima, além de aludir que teria um 

revólver e daria um tiro no rosto da mesma, sendo todas essas ameaças 

presenciadas pela própria genitora do acusado.

Por fim, narrou que ao chegarem em casa, ambos retomaram a discussão, 

sendo que a vítima foi dormir na sala da residência, para que não pudesse 

ter contato com o réu e, como se não bastasse, este, insatisfeito de o 

ventilador estar na sala com a vítima, levou-o para o quarto, momento em 

que a vítima cortou os fios do objeto, para ninguém mais usá-lo por conta 

de ter surgido tal atrito.

Ato posterior, a vítima narrou que o acusado enfurecido disse “vou dar 

uma porrada na sua cara”, o que imediatamente fez, causando uma lesão 

no rosto da mesma.

A testemunha MÁRCIO DELMONDES DA ROCHA declarou que o acusado 

narrou que teve uma discussão com a sua esposa, tendo a testemunha 

orientado o réu a não voltar para a residência, pois, poderia haver mais 

atritos entre o casal, sendo que, após essa conversa, em rondas na 

cidade de São Pedro da Cipa, avistaram a vítima, que acenava com as 

mãos para os policiais e, estes ao pararem, verificaram que a vítima havia 

sido agredida pelo réu, motivo pelo qual os conduziram à Delegacia de 

Polícia.

 Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, 

consubstanciadas nos depoimentos da vítima e da testemunha, que se 

encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no 

encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, 

entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria dos 

crimes narrados na exordial acusatória, bem como a responsabilidade do 

réu, que na ausência de causa que os exclua ou isente o réu de pena, a 

condenação é medida que se impõe.

Reconheço a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código 

Penal, no tocante ao crime de ameaça, uma vez que a vítima era 

convivente do acusado, não incidindo no crime de lesões corporais no 

âmbito familiar, já que se trata de uma elementar do tipo.

 ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu 

LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU, devidamente qualificado nos 

autos, como incurso no artigo 129, §9° e artigo 147, cabeça, c/c artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código 

Penal.

 Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a 

dosar-lhes as respectivas penas a serem aplicadas em estrita 

observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

I – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (Art. 129, §9°, do Código Penal).

A pena prevista para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico é de 

03 (três) meses a 01 (um) ano.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu 

agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor 

de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de 

sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há 

dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela 

qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser 

sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as 

circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a 

valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

 Analisando as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de 

lesão corporal em análise em 03 (três) meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

 Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela 

qual, torno como definitiva a pena anteriormente dosada para o crime em 

análise.

 II – DO CRIME DE AMEAÇA (Art. 147, do Código Penal).

A pena prevista para o crime de ameaça é de 01 (um) a 06 (seis) meses, 

ou multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é 

possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos 

de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não 

há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão 

pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser 

sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as 

circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a 

valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

 Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de 

ameaça em 01 (um) mês de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorre a circunstância agravante contida no artigo 61, inciso II, “f”, 

razão pela qual agravo a pena em 25 (vinte e cinco) dias, passando a 

dosá-la em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

 Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela 

qual, torno como definitiva a pena anteriormente dosada.

III – DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69, do Código Penal).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu 

condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e 

cinco) dias de detenção.

 Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, 

estabeleço o regime ABERTO para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, 

tendo em vista que os crimes foram praticados mediante violência à 
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pessoa, o que impede a substituição nos termos do artigo 44, inciso I, do 

Código Penal.

No presente caso, levando em consideração a pena privativa de liberdade 

definitivamente aplicada, à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) 

dias de detenção, entendo que é mais benéfico ao réu que cumpra a pena, 

visto que, se for concedido o benefício da suspensão condicional da 

pena, o feito ficará suspenso por 02 (dois) anos, período este em que o 

réu será submetido a condições de prova não existentes no cumprimento 

da pena em regime aberto.

Assim, atento aos fundamentos expostos no parágrafo anterior, deixo de 

aplicar a suspensão condicional da pena ao réu.

Ante a pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, diante da ausência de pedido neste sentido.

Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

1. Expeça-se guia de execução penal do réu;

2. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do 

quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, 

III, da Constituição Federal de 1988;

3. Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal, bem como, à 

POLITEC e a INFOSEG;

4. Procedam-se as demais anotações e comunicações de estilo;.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 92250 Nr: 2483-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Roger Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUGUSTO ROGER MIGUEL DA SILVA, 

Cpf: 04858745120, Rg: 24415090, Filiação: Neuza Miguel e Bento Marques 

da Silva, data de nascimento: 08/04/1993, brasileiro(a), natural de Varzea 

Grande-MT, solteiro(a), auxiliar de produção, Telefone 66-99646-5411. 

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: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para 

o fim de CONDENAR AUGUSTO ROGER MIGUEL DA SILVA, nas sanções 

previstas no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006.Passo a delimitar a 

reprimenda:O acusado é primário, tendo em vista que não registra 

condenação com transito em julgado em data anterior a data dos fatos. 

Grau de culpabilidade atinente a espécie. Conduta social não é reprovável. 

Histórico criminal que não revela personalidade voltada para a vida 

infracional. Circunstâncias e consequências do crime que não são dignas 

de registro. Os motivos não restaram esclarecidos. Deixo de analisar o 

comportamento da vítima, sendo ela a coletividade. Consideradas as 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, entendo suficiente e 

adequada a aplicação de pena de advertência SOB OS EFEITOS DA 

DROGA.Sem elementos para fixar o dano previsto no art. 387, inc. IV do 

Código de Processo Penal em razão da vítima ser o próprio 

Estado.Condeno o réu nas custas processuais, sobrestada na forma do 

artigo 98, §3ºdo CPC c/c art. 3º, do CPP.Considerando que as partes 

renunciaram o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e após o 

réu ser advertido em cartório, arquive-se.Em caso de não localização do 

réu, deve o mesmo ser advertido por edital.Oficie-se ao Tribunal Regional 

Eleitoral, bem como os órgãos responsáveis pela estatística criminal, ao 

Infoseg e a Politec.Publicada em audiência. Registre-se. Intime-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, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 24 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 57341 Nr: 1595-36.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JUNIOR MARCELINO DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSCAR JUNIOR MARCELINO DA SILVA 

CRUZ, Filiação: Ironildes de Souza da Silva e Oscarlino Marcelino da Cruz, 

data de nascimento: 26/02/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66-9991-5958. 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: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para 

o fim de CONDENAR OSCAR JUNIOR MARCELINO DA SILVA CRUZ, nas 

sanções previstas no artigo 28, caput, da lei 11.343/2006.Passo a delimitar 

a reprimenda:O acusado é primário, tendo em vista que não registra 

condenação com transito em julgado em data anterior a data dos fatos. 

Grau de culpabilidade atinente à espécie. Conduta social não é reprovável. 

Histórico criminal que não revela personalidade voltada para a vida 

infracional. Circunstâncias e consequências do crime que não são dignas 

de registro. Os motivos não restaram esclarecidos. Deixo de analisar o 

comportamento da vitima, sendo ela a coletividade.Consideradas as 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, entendo suficiente e 

adequado a aplicação de pena de advertência SOB OS EFEITOS DA 

DROGA.Reconheço a atenuante da confissão espontânea. No entanto, a 

pena fixada foi a mais branda do ordenamento jurídico para o crime em 

espécie, razão pela qual não há falar em atenuação.Não concorrem 

agravantes causas de diminuição ou de pena, razão pela qual torno 

definitiva a reprimenda dosada.Sem elementos para fixar o dano previsto 

no art. 387, inc. IV do Código de Processo Penal em razão da vitima ser o 

próprio Estado.Condeno o réu nas custas processuais, sobrestadas na 

forma do artigo 98, §3° do CPC.Certificado o trânsito em julgado, oficie-se 

ao Tribunal Regional Eleitoral, bem como os órgãos responsáveis pela 

estatística criminal, ao Infoseg e a Politec, bem como proceda-se a 

advertência do réu por edital.Publicada em Audiência.Registre-se. 

Intime-se.A defesa manifesta, desde já, o desejo de recorrer.

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, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 24 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-60.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUSTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos valores 

depositados nos autos, ou seja R$ 173,00.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000097-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR PRADO RODRIGUES (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14531739 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001186-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO (ADVOGADO(A))

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID RODRIGUES RAMALHO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 14653617 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 5 

dias 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: 8010772-19.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA ENCANTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 14652497 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000969-92.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA DA SILVA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 14676472 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000747-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIA SANTOS CASTELI (EXEQUENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14377944 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-52.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULO ALBANO DA SILVA (REQUERENTE)

NICIA DA ROSA HAAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15032050 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA FERREIRA SILVA (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. 15036472, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000229-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

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: 8010606-16.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (ADVOGADO(A))

CARLOS ADRIANO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14678037 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: 1000225-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARINHA DE ASSUNCAO COLMAM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14951213 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: 1000275-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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KATIA REGINA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14764585 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: 1000185-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOANA CARDOSO CARVALHO FARIAS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14763051 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000926-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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. 15013915

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000539-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE SENA SILVA (EXECUTADO)

ESTER DE SENA SILVA 00179931130 (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do ofício 

de id n. 15038673.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO RIBEIRO REINALDO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

SUZANA SIQUEIRA LEAO (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-91.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000019-49.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do Capítulo 2, Seção 

17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. JACIARA, 29 de 

agosto de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001117-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CAVALCANTE DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1001117-06.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte 

recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

de 10 dias. JACIARA, 29 de agosto de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

PEDRO PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIZE LERMEN FERREIRA (REQUERIDO)

FRANCINETE MARQUES AMORIM (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: 

FRANCISCO DE CARVALHO OAB: MT0001792S Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/10/2018 Hora: 08:30 Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 

08:10 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000081-89.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA CAVALCANTE (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000081-89.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA VIEIRA CAVALCANTE 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro 

o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 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 intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000509-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

CLAUDETE SCHMIDT DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000509-71.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: CLAUDETE SCHMIDT DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BMG VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução 

de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 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 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, 

ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se 

limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada 

a penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 

6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento 

judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali 

previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010306-54.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS JOAQUIM DE SOUSA (EXEQUENTE)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010306-54.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: ISAIAS JOAQUIM DE SOUSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

Vistos, etc. Acolho a cota Ministerial. Oficie-se a Secretaria Municipal de 

Saúde, conforme requerido. Após, arquive-se com as baixas e anotações 

devidas. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000321-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DE SOUZA FONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000321-78.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: JONAS DE SOUZA FONTES Vistos, etc. 

Defiro o levantamento dos valores penhorados. Cumpra-se, conforme 

itens "2" e "3" da decisão anterior - id. 14671706. Atualize-se o débito. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000103-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

MARIA NIUZA PEREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000103-50.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA NIUZA PEREIRA DE 

JESUS EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o 

pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Certifique-se sobre a existência de valores vinculados aos autos, 

pendentes de liberação. 2 – Negativa a diligência, intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE, 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 intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos 

bens quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 – 

O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 
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matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a 

penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 

6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento 

judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali 

previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO (ADVOGADO(A))

MAURO BOSCO CABRAL (ADVOGADO(A))

TECNOPARTS TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAMASTIL PRAT K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA (REQUERIDO)

SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A (REQUERIDO)

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 

MULTISETORIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001982-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TECNOPARTS TINTAS E 

FERRAGENS LTDA - EPP REQUERIDO: FAMASTIL PRAT K MOVEIS E 

FERRAMENTAS LTDA, SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS - MULTISETORIAL, SOCOPA-SOCIEDADE 

CORRETORA PAULISTA S/A Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, liminarmente ou após justificação 

prévia (§ 2º), bem como, que não será concedida quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Depois de detido exame 

dos autos, chego à conclusão que procede a tutela de urgência para 

baixa nos protestos sobre os títulos, realizados contra a parte reclamante, 

notadamente, diante da documentação apresentada em harmonia com os 

argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos da 

decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Posto isso, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com 

fundamento no artigo 300 do CPC, condicionada a prestação de caução 

real no valor da dívida, a fim de garantir a efetiva indenização dos 

prejuízos que eventualmente a parte demandada venha a sofrer, e, em 

consequência, determino: 1 – Seja tomada por termo a caução ofertada – 

id. 14962019. 2 – Após, seja oficiado o 2° Serviço Notarial e Registral 

Machado para que efetue a baixa imediata do protesto realizado em face 

da parte reclamante, CNPJ 02.722.795/0001-77, referente aos títulos de n°: 

0303205 04 e 0303254 03, até determinação judicial em contrário. 3 - Seja 

notificada a parte reclamada a providenciar baixa imediata em restrição 

imposta ao nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, desde 

que eventualmente ocasionada em razão do débito discutido, até 

determinação judicial em contrário. Sem prejuízo das providências supra, 

CITEM-SE as requerida para os atos desta ação e, INTIME-AS da presente 

decisão, a fim de que compareçam à audiência de conciliação em data a 

ser designada pelo cartório, consignando que deverão ser assistidas por 

advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal implicará na 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA (REQUERIDO)

LEONARDO CAVALARI OLINO (ADVOGADO(A))

CLEIDSON VIEIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000124-26.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EMERSON LUIZ DE LIMA 

REQUERIDO: JOSE CARLOS PEREIRA, CLEIDSON VIEIRA DE MORAES 

Vistos etc. Para evitar futuras alegações de nulidade, manifeste-se a 

parte reclamada sobre a desistência expressa pela parte reclamante 

sobre o coreclamado. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-95.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILIANI PINHEIRO MOREIRA SCHUH (REQUERENTE)

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI (ADVOGADO(A))

LUIZ BREDA (REQUERIDO)

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010280-95.2011.8.11.0010. REQUERENTE: ILIANI PINHEIRO MOREIRA 

SCHUH REQUERIDO: LUIZ BREDA Vistos, etc. Incumbe a parte exequente 

empreender diligências com a finalidade de localização de eventuais bens 

passíveis de penhora, não podendo esse ônus ser transferido ao juízo, 

sob pena de não obedecer os princípios norteadores dos Juizados 

Especiais. Diga a parte exequente o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito Incumbe ao exequente empreender diligências com a finalidade 

de localização do endereço do executado e de eventuais bens passíveis 

de penhora, não podendo esse ônus ser transferido ao juízo processante, 

sob pena de vulneração dos princípios da economia processual e 

celeridade, norteadores dos Juizados Especiais

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000491-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO (ADVOGADO(A))

LUIZ FRANCISCO PEDRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000491-50.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: LUIZ FRANCISCO PEDRO 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Em atento exame quanto ao 

pedido de penhora “on-line”, pelo Sistema “Bacenjud”, constante dos 

autos, tenho que tal modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além 

de se constituir medida judicial com sustentação legal, também se mostra a 

mais apropriada neste momento processual. Assinalo, unicamente, que 

sendo negativa a existência de numerário em contas bancárias em nome 

da parte devedora, deverá ser intimada a parte credora a, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar outros bens passíveis de constrição, sob pena de 

extinção da demanda executiva. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000230-56.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000230-56.2016.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Em atento exame quanto ao 

pedido de penhora “on-line”, pelo Sistema “Bacenjud”, constante dos 

autos, tenho que tal modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além 

de se constituir medida judicial com sustentação legal, também se mostra a 

mais apropriada neste momento processual. Assinalo, unicamente, que 

sendo negativa a existência de numerário em contas bancárias em nome 

da parte devedora, deverá ser intimada a parte credora a, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar outros bens passíveis de constrição, sob pena de 

extinção da demanda executiva. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS (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. 15054460, 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO AGUIAR TABOSA (ADVOGADO(A))

MARCOS RAFAEL PEREIRA (REQUERENTE)

POTYRA IRAE LOUREIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001929-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCOS RAFAEL PEREIRA 

REQUERIDO: CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos, etc. 1. Por 

enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da 

comprovação do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em 

provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, 

ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, 

orientação emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 

7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto 

fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. 

No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração da 

aparência do bom direito a ensejar a concessão da tutela antecipada. 

Dissentir de tal entendimento demandaria revolvimento do conjunto 

fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 

14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

que a parte reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em 

razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JEAN MICHAEL TORRES SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002014-97.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JEAN MICHAEL TORRES 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. Por 

enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da 

comprovação do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em 

provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, 

ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, 

orientação emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 

7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto 

fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. 

No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração da 

aparência do bom direito a ensejar a concessão da tutela antecipada. 

Dissentir de tal entendimento demandaria revolvimento do conjunto 

fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 

14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

que a parte reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em 

razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO SOARES NETO (EXEQUENTE)

FRANCINETE DA SILVA SOARES (EXEQUENTE)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPON STAR DO BRASIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

L.G.A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000018-98.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: GREGORIO SOARES NETO, 

FRANCINETE DA SILVA SOARES EXECUTADO: L.G.A DE OLIVEIRA & CIA 

LTDA - ME, NIPPON STAR DO BRASIL LTDA - EPP Vistos, etc. Defiro os 

pedidos I, II e III da petição id. 14857289, limitando o valor da multa prevista 

no art. 774, III, do CPC, no patamar de 10% sobre o valor da causa. Seja 

excluído o causídico que renunciou aos poderes, conforme requerido. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000437-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000437-84.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA 

EXECUTADO: BANCO BMG VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução 

de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 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 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, 

ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se 

limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada 

a penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 

6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento 

judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali 

previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000435-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000435-17.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA 

EXECUTADO: BANCO BMG VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução 

de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 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 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, 

ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se 

limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada 

a penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 

6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento 

judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali 

previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002026-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA AGUIAR DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002026-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRA AGUIAR DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, chego à 

conclusão que procede a tutela de urgência para exclusão de inscrição do 

nome da parte reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao 

Crédito, notadamente, diante da documentação apresentada em harmonia 

com os argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos 

da decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja 

notificada a parte reclamada a não incluir o nome do autor junto às 

empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito 

e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha 

sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido 

ocasionado em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de desobediência pelo não cumprimento. 2. Igualmente, 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. 3. Sem prejuízo das providências supra, cite-se a requerida 

para os atos desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer 

defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente da presente 

decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-16.2015.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (ADVOGADO(A))

CARLOS ADRIANO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010606-16.2015.8.11.0010. REQUERENTE: IVONE FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. Autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e distribuição na 

fase de cumprimento de julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000051-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDO DA SILVA 

MESQUITA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. 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. Trata-se de ação 

de indenização de danos morais proposta por FERNANDO DA SILVA 

MESQUITA, em desfavor de NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADE LTDA. 

Relata a parte autora que realizou transação comercial com a parte 

reclamada, porém, inexistindo qualquer débito junto a mesma, requerendo 

assim a declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de 

danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, que há vínculo entre as partes, existindo débitos 

não quitados pela parte autora, afirmando que não há dever de indenizar, 

haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando 

pela condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé e 

pedido contraposto. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da 

demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. 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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer a existência de débitos. Em que pese as 

alegações da parte autora de que não existem quaisquer débitos junto a 

parte ré, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato firmado 

pelas partes, trazido aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o contrato trazido nos autos no ID 

13726245, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente que 

houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela 

parte reclamante, sendo desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica. Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, 

é possível se inferir a olho nu, que a assinatura aposta no contrato 

pertence a parte autora, bem como, consta a juntada de seus documentos 

pessoais. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, 

bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos débitos 

discutidos nestes autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a 

existência dos débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos 

pagamentos das faturas. Desta forma, restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os 

serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte 

reclamada se deram em razão de efetiva aquisição de produto pela parte 

autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. 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 várias provas, inclusive contrato assinado 

pela parte autora, a existência da relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 
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entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido 

contraposto formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez 

que a parte requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do 

débito, mas também a inadimplência da parte requerente. Assim, 

considerando a relação jurídica firmada entre as partes, onde a parte 

autora realizou o parcelamento de suas compras em 6 x de R$ 154,89 e, 

não havendo notícias nos autos de seu adimplemento, deve a mesma ser 

obrigada a pagar em favor da parte reclamada o importe de R$ 929,34 

(novecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos). DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

requerente a pagar à parte requerida a importância de R$ 929,34 

(novecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), devidamente 

atualizado pelo INPC a partir do respectivo vencimento, com incidência de 

juros legais de 1% a.m. a partir da citação, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte reclamante à 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 8% sobre o valor 

corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma 

do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência 

da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º 

do Novo Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do 

Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP)”. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR SANTIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000233-40.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO JUNIOR SANTIN & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: RCTECH SERVICE EIRELI - EPP, ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação de ação de cobrança proposta por FABIO JUNIOR SANTIN & CIA 

LTDA - ME em desfavor de RCTECH SERVICE EIRELI - EPP e ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ao compulsar os 

autos, verifico que a parte reclamante, muito embora ciente da preliminar 

levantada pela parte reclamada, não apresentou qualquer documento que 

demonstre se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte à 

época da propositura da demanda, salvo a cópia do Cartão de CNPJ, dos 

quais entendo por insuficiente. Conforme entendimento sedimentado nos 

Juizados Especiais, para o ingresso de demanda por pessoa jurídica, 

essencial que a mesma demonstre a atual qualidade de microempresa ou 

empresa de pequeno porte. Neste sentindo encontra-se o enunciado 135 

do FONAJE, que estabelece in verbis: ENUNCIADO 135 - O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). No mesmo sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA 

ACIMA DO CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. PESSOA JURÍDICA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ME OU EPP. 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA 

ACOLHIDA. ENUNCIADO N.º 135 DO FONAJE. ART. 8.º, INCISO II DA LEI 

N.º 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rigor, o 

documento que comprova a qualidade de microempresa ou empresa de 

pequeno porte consiste em certidão expedida pela Junta Comercial que 

demonstre tal condição, nos termos do art. 1.º e 8.º da Instrução 

Normativa 103 de 30.04.2007 do DNRM. 2. No caso dos autos, a Recorrida 

trouxe apenas um requerimento de empresário emitido em 24/04/2013, sem 

qualquer referência acerca do enquadramento tributário da empresa, 

senão a simples sigla “ME” em sua razão social. 3. Não suficiente, a 

empresa Recorrida, não refutou a preliminar de carência de ação 

suscitada pela empresa Recorrente, restando evidente a sua ilegitimidade 

para figurar no polo ativo no âmbito do JEC. 4. Preliminar de carência de 

ação por ilegitimidade ativa acolhida, ante a ausência de comprovação do 

enquadramento da empresa Recorrida como microempresa. 5. Sentença 

reformada. 6. Recurso conhecido e provido. Recurso Inominado: 

0012900-92.2015.811.0006 - Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA - Data do Julgamento: 23/02/2016 RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE. APRESENTAÇÃO APENAS DE CONTRATO SOCIAL. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE: “O ACESSO DA 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO SISTEMA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE SUA 

QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA ATUALIZADA E DOCUMENTO FISCAL 

REFERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA DEMANDA”. AUSÊNCIA 

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA APTA A COMPROVAR SUA 

CONDIÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MERITO DE 

OFÍCIO. DECISÃO: Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, de ofício cassar a 

sentença, julgando prejudicada à análise do recurso. (TJPR, RI 

2010.0011771-8, Juiz Rel. Leo Henrique Furtado Araújo, julgado em 

31.03.2011) Ademais, com a diligência habitual deste juízo, este julgador 

em consulta ao site do Simples Nacional, constatou que a parte reclamante 

foi excluída desta opção de tributação por ato administrativo praticado pelo 

ente Estado de MATO GROSSO em dezembro de 2015, o que pressupõe 

que atualmente não esteja mais enquadrada como microempresa, bem 

como, não houve a apresentação de certidão expedida pela Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso comprovando o enquadramento da 

empresa. Portanto, restando evidenciado no feito a ausência de 

legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da presente 

demanda, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida 

impositiva. Neste contexto, dispõe o artigo 485 do Código de Processo 

Civil, litteris: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” E em seu, parágrafo 

3.º, estabelece que: “§ 3.º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante 

dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Assim, a extinção do feito 

sem o julgamento do mérito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

artigo 8º da lei 9.099/95, haja vista não ter sido comprovada a qualidade 

de microempresa ou empresa de pequeno porte da Reclamante. 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 Jaciara para homologação conforme o artigo 
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40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

JAILSON DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000057-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAILSON DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 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. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por JAILSON DANTAS DOS SANTOS, em desfavor de BANCO ITAUCARD 

S/A. Relata a parte autora que possuía conta junto a parte reclamada, 

porém, relata que a mesma for encerrada a vários anos, não havendo 

motivos para a existência de débitos, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Tutela 

antecipada indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, que em que pese tenha havido o cancelamento da conta, a parte 

autora havia solicitado a contratação de cartão de crédito, motivo do 

débito discutido nos autos, afirmando que não há dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança. É o breve relato. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. Decido. 

MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. 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. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, a título de cartão de crédito, negando qualquer contratação 

nesse sentido, tendo em vista que possuía apenas conta corrente. Em que 

pese as alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer 

contratação de cartão de crédito com a parte ré, esta última conseguiu 

demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, 

conforme se infere do contrato acostados nos autos no ID 13737743, 

onde se infere facilmente nas páginas 5 e 7, que houve a contratação de 

cartão de crédito Itaucard. Ademais, o débito que ensejou a negativação 

nos órgãos de proteção ao crédito, refere-se à débitos de cartão de 

crédito, o qual fora anuído pela parte autora, não havendo qualquer 

ilegalidade na conduta da parte ré. Outrossim, a parte reclamante não 

trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas 

argumentações e documentos da parte ré, bem como, não demostrou o 

pagamento dos débitos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a 

existência dos débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos 

pagamentos pela parte autora, o que ensejou a inserção de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito. Desta forma, restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora 

contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. 

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e, que a cobrança dos valores 

referentes ao cartão de crédito se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes julgados da Turma Recursal do Rio Grande do Sul: Ementa: 

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO EM CARTÃO DE 

CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO. 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS. LEGITIMIDADE DA 

DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Havendo a requerente 

firmado contrato de financiamento com o banco demandado (fl. 46), ainda 

que acreditando tratar-se de empresa de comércio varejista, assentiu esta 

com a cobrança de encargos, conforme estabelecido no item 4.2 do 

contrato de prestação de serviços (fls. 40/45). Dos documentos aos autos 

encartados, verifica-se a licitude da cobrança efetuada pelo requerido, 

vez que decorrente de encargos do cartão, conforme fatura enviada à 

autora em 09/08/2011, a qual traz estampada, em local visível, o nome do 

estabelecimento comercial correspondente (fl. 23). Restando lícita a 

cobrança efetuada pelo réu, legítima se mostra a inscrição do nome da 

autora em cadastros restritivos de crédito, inexistindo, destarte, lesão 

extrapatrimonial passível de indenização pecuniária. Sentença de 

improcedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003771169, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

28/05/2013) Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO 

DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ON LINE ELEMENTOS QUE APONTAM NO 

SENTIDO DA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE. INADIMPLÊNCIA, 

GERADORA DE INSCRIÇÃO QUE SE LEGITIMA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

PROTETIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

Havendo elementos nos autos que apontam no sentido da manutenção da 

conta corrente do autor, inclusive com a tomada de crédito via terminal 

eletrônico (fl. 35 - item 9), configura-se legítima a inscrição levada a efeito 

junto a órgão protetivo de crédito. A comunicação prévia de apontamento 

negativo é ônus do arquivista, conforme determina o art. 43, § 2º, do CDC, 

descabendo imputá-la ao requerido. Litigância de má-fé que não restou 

configurada, vez que não evidenciados os pressupostos do art. 17 do 

CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003528312, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 18/12/2012) Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. 

ALEGAÇÃO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. VALORES DEVIDOS. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. 

Caso em que a autora afirma que não contratou o seguro de vida da 

empresa demandada, porém, os documentos acostados demonstram o 

contrário. 2. O contrato trazido à fl. 48 demonstra, claramente, que a 

autora contratou o seguro de vida, pelo valor mensal de R$ 3,50, a ser 

pago na modalidade débito em conta. 3. Assim, tendo em vista que houve 

efetivamente a contratação dos serviços, são devidos os valores 

descontados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004712923, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 10/04/2014) Assim, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se 

falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os 
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requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da 

reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos 

da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 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 Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GOMES ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000199-65.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IVAN GOMES ANDRADE LIMA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 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. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por IVAN GOMES ANDRADE LIMA, em desfavor de BANCO ITAUCARD 

S/A. Relata a parte autora que possuía conta bancária junto a parte 

reclamada, porém, relata que a mesma for encerrada, não havendo 

motivos para a existência de débitos, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Tutela 

antecipada indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, que em que pese tenha havido o cancelamento da conta, a parte 

autora havia solicitado a contratação de cartão de crédito, motivo do 

débito discutido nos autos, afirmando que não há dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança. Pugna ao final 

pela condenação da parte autora nas penas de litigante de má fé e pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

ventilada pela parte requerida, haja vista o mandado de constatação 

juntado nos autos no ID 12140011. Assim, comprovado que a parte autora 

reside nesta comarca, a rejeição de tal preliminar é medida imperiosa. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. 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. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, a título de cartão de crédito, negando 

qualquer contratação nesse sentido, tendo em vista que possuía apenas 

conta corrente. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca 

realizou qualquer contratação de cartão de crédito com a parte ré, esta 

última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico 

entre as partes, conforme se infere do contrato acostados nos autos no 

ID 13731292, onde se infere facilmente nas páginas 4 e 7, que houve a 

contratação de cartão de crédito Itaucard. Ademais, o débito que ensejou 

a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, refere-se à débitos de 

cartão de crédito, o qual fora anuído pela parte autora, não havendo 

qualquer ilegalidade na conduta da parte ré. Analisando detidamente os 

autos, verifico das faturas trazidas no ID 13731241, que mês a mês, 

compra a compra, os pagamentos das faturas foram sendo realizadas 

mensalmente pela parte reclamante, conforme se infere do campo 

“Pagamentos efetuados”, o que pressupõe ter sido realizado pela parte 

reclamante, que após alguns meses passou a pagar apensa o valor 

parcial das faturas. Ademais, o débito que ensejou a negativação nos 

órgãos de proteção ao crédito, refere-se à renegociação de faturas 

anteriores, as quais foram sendo pagas em valor inferior ao total da 

fatura, de modo que não haveria interesse de terceiros em realizar o 

pagamento parcial das citas parcelas. Outrossim, a parte reclamante não 

trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas 

argumentações e documentos da parte ré, bem como, não demostrou o 

pagamento dos débitos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a 

existência dos débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos 

pagamentos pela parte autora, o que ensejou a inserção de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito. Desta forma, restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora 

contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. 

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e, que a cobrança dos valores 

referentes ao cartão de crédito se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes julgados da Turma Recursal do Rio Grande do Sul: Ementa: 

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO EM CARTÃO DE 

CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO. 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS. LEGITIMIDADE DA 

DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Havendo a requerente 

firmado contrato de financiamento com o banco demandado (fl. 46), ainda 

que acreditando tratar-se de empresa de comércio varejista, assentiu esta 

com a cobrança de encargos, conforme estabelecido no item 4.2 do 

contrato de prestação de serviços (fls. 40/45). Dos documentos aos autos 

encartados, verifica-se a licitude da cobrança efetuada pelo requerido, 

vez que decorrente de encargos do cartão, conforme fatura enviada à 

autora em 09/08/2011, a qual traz estampada, em local visível, o nome do 

estabelecimento comercial correspondente (fl. 23). Restando lícita a 

cobrança efetuada pelo réu, legítima se mostra a inscrição do nome da 

autora em cadastros restritivos de crédito, inexistindo, destarte, lesão 

extrapatrimonial passível de indenização pecuniária. Sentença de 

improcedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003771169, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

28/05/2013) Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO 

DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ON LINE ELEMENTOS QUE APONTAM NO 

SENTIDO DA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE. INADIMPLÊNCIA, 

GERADORA DE INSCRIÇÃO QUE SE LEGITIMA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

PROTETIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

Havendo elementos nos autos que apontam no sentido da manutenção da 

conta corrente do autor, inclusive com a tomada de crédito via terminal 
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eletrônico (fl. 35 - item 9), configura-se legítima a inscrição levada a efeito 

junto a órgão protetivo de crédito. A comunicação prévia de apontamento 

negativo é ônus do arquivista, conforme determina o art. 43, § 2º, do CDC, 

descabendo imputá-la ao requerido. Litigância de má-fé que não restou 

configurada, vez que não evidenciados os pressupostos do art. 17 do 

CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003528312, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 18/12/2012) Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. 

ALEGAÇÃO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. VALORES DEVIDOS. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. 

Caso em que a autora afirma que não contratou o seguro de vida da 

empresa demandada, porém, os documentos acostados demonstram o 

contrário. 2. O contrato trazido à fl. 48 demonstra, claramente, que a 

autora contratou o seguro de vida, pelo valor mensal de R$ 3,50, a ser 

pago na modalidade débito em conta. 3. Assim, tendo em vista que houve 

efetivamente a contratação dos serviços, são devidos os valores 

descontados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004712923, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 10/04/2014) Assim, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se 

falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da 

reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, nos termos do art. 80 

do NCPC, razão pela qual não há se falar em sua condenação. Assim, não 

reconheço a litigância de má fé. DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido 

contraposto formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez 

que a parte requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do 

débito, mas também a inadimplência da parte requerente. Entretanto, não 

deve ser o pedido acolhido nos termos formulados pela parte ré, é que 

dos documentos acostados ID 13731233, verifico que o débito em atraso é 

o de valor R$ 1.550,92 (um mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e 

dois centavos), devendo este ser o valor da condenação da parte autora, 

a título de pedido contraposto. DISPOSITIVO DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte requerente a pagar à 

parte requerida a importância de R$ 1.550,92 (um mil, quinhentos e 

cinquenta reais e noventa e dois centavos), devidamente atualizado pelo 

INPC a partir do respectivo vencimento, com incidência de juros legais de 

1% a.m. a partir da citação, declarando extinto o feito com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. 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 Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PINDANGA FILHO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000265-45.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO CARLOS PINDANGA 

FILHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 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. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por JOAO CARLOS PINDANGA FILHO, em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que nunca realizou qualquer 

contratação de serviços junto a parte reclamada, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Tutela antecipada indeferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, que há vínculo entre as partes, afirmando que não 

há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando pela condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé e pedido contraposto. Inexistindo preliminares, passo à 

análise do mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão NÃO assiste à parte autora. 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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração 

de negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato, telas e 

faturas trazidas aos autos com a contestação. Analisando detidamente os 

autos, verifico do contrato trazido nos autos no ID 13202235, que houve 

realização de negócio jurídico entre as partes, seno o contrato de 

prestação de serviços assinado pela parte reclamante. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realizado do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das 

faturas. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da 

empresa reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e, que a cobrança dos valores pela parte reclamada se 

deram em razão de efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do 

artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor 

de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva 

do consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. Nesse sentido, 

transcrevo os seguintes julgados da Turma Recursal do Rio Grande do 

Sul: Ementa: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO EM 

CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA DE TERMO DE 

ADESÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS. LEGITIMIDADE 

DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Havendo a requerente 

firmado contrato de financiamento com o banco demandado (fl. 46), ainda 
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que acreditando tratar-se de empresa de comércio varejista, assentiu esta 

com a cobrança de encargos, conforme estabelecido no item 4.2 do 

contrato de prestação de serviços (fls. 40/45). Dos documentos aos autos 

encartados, verifica-se a licitude da cobrança efetuada pelo requerido, 

vez que decorrente de encargos do cartão, conforme fatura enviada à 

autora em 09/08/2011, a qual traz estampada, em local visível, o nome do 

estabelecimento comercial correspondente (fl. 23). Restando lícita a 

cobrança efetuada pelo réu, legítima se mostra a inscrição do nome da 

autora em cadastros restritivos de crédito, inexistindo, destarte, lesão 

extrapatrimonial passível de indenização pecuniária. Sentença de 

improcedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003771169, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

28/05/2013) Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO 

DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ON LINE ELEMENTOS QUE APONTAM NO 

SENTIDO DA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE. INADIMPLÊNCIA, 

GERADORA DE INSCRIÇÃO QUE SE LEGITIMA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

PROTETIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

Havendo elementos nos autos que apontam no sentido da manutenção da 

conta corrente do autor, inclusive com a tomada de crédito via terminal 

eletrônico (fl. 35 - item 9), configura-se legítima a inscrição levada a efeito 

junto a órgão protetivo de crédito. A comunicação prévia de apontamento 

negativo é ônus do arquivista, conforme determina o art. 43, § 2º, do CDC, 

descabendo imputá-la ao requerido. Litigância de má-fé que não restou 

configurada, vez que não evidenciados os pressupostos do art. 17 do 

CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003528312, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 18/12/2012) Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. 

ALEGAÇÃO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. VALORES DEVIDOS. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. 

Caso em que a autora afirma que não contratou o seguro de vida da 

empresa demandada, porém, os documentos acostados demonstram o 

contrário. 2. O contrato trazido à fl. 48 demonstra, claramente, que a 

autora contratou o seguro de vida, pelo valor mensal de R$ 3,50, a ser 

pago na modalidade débito em conta. 3. Assim, tendo em vista que houve 

efetivamente a contratação dos serviços, são devidos os valores 

descontados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004712923, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 10/04/2014) Assim, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se 

falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da 

reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 

ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da 

parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto formulado na presente 

demanda deve ser acolhido uma vez que a parte requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 

da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para CONDENAR a parte requerente a pagar à parte requerida a 

importância de R$ 119,98 (cento e dezenove reais e noventa e oito 

centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, 

condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 8% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40949 Nr: 1389-03.2011.811.0018

 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: Danielle Pelizaro Veloso de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Veloso de Araújo Sobrinho, Adelaide 

Tavares de Araújo, Jossania Carla Veloso Marcondes, Eugenia Maria 

Veloso de Araujo Pickina, Jose Roberto Veloso de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloar Danúbia Maceda - 

OAB:24939/O, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia Cristina 

Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc.

Interposto o presente recurso de Apelação em seu duplo efeito (art. 1.012 

NCPC), para conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Abra-se vista ao apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, § 1º do NCPC).

 Com ou sem as contrarrazões apresentadas, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 1311-09.2011.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Veloso de Araújo Sobrinho, Adelaide Tavares de 

Araújo, Jossania Carla Veloso Marcondes, Eugenia Maria Veloso de 

Araujo Pickina, Jose Roberto Veloso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos etc.

Considerando a petição às fls. 595/596, ACOLHO o pedido de 

redesignação de audiência formulado pelos patronos da parte requerida, 

que aconteceria no dia 31/08/2018 às 14h00min, ao argumento que 

estarão realizando audiência na Comarca de Maringá-PR.

Defiro o pedido (fls. 603/613) da parte requerente, para intimar 

pessoalmente a requerida, conforme endereço que consta nos autos.

Assim, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o dia 05 de setembro 

de 2018 às 16h00min.

Consigno que é dever dos advogados informar ou intimar suas 

testemunhas da redesignação da audiência, nos termos do art. 455 do 

CPC/2015.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89072 Nr: 1182-91.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. R. Perussi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:23.070, Fabrício Verdolin de Carvalho - OAB:28857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Higor da Silva Dantas - 

OAB:19.755, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Intimar o patrono da parte requerida acerca da audiencia redesignada 

para o dia 07/11/2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 107753 Nr: 2032-14.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Cozer, Adalberto Tirloni, 

Cassiana Candido Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, Leonardo Xavier Roussenq - OAB:OAB/PR 25.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor acerca da certidão do Srº Oficial de Justiça de 

ref:18 (16/08/2018), para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 17968 Nr: 455-21.2006.811.0018

 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: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, Oscar 

Martins Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priminho Antonio Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar o patrono da parte autora para proceder com o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87285 Nr: 381-78.2017.811.0018

 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: Inviolável Juara Monitoramento de Alarmes LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Matzenbacher 

Zarpelon - OAB:OAB/SP 335.279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Vistos etc. Ante ausência de rol de testemunhas declaro preclusão em 

suas oitivas. Declaro encerrada a Instrução. Defiro a juntada de 

substabelecimento e carta de preposto da parte Requerida. Dê-se vista 

dos autos a parte Requerida para apresentação de memoriais escritos no 

prazo de 15(quinze) dias. Após venham os autos conclusos para 

sentença. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75166 Nr: 3758-28.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Erlich Coronel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Acolho a justificativa, e designo a audiência de instrução para 

o dia 24/10/2018 às 15h15min devendo as testemunhas comparecerem ao 

ato mediante intimação da Patrona. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88021 Nr: 659-79.2017.811.0018

 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: Berenice Cabreiras da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Homologo a substituição da testemunha Valdir Domingos pela 

testemunha Fernando Rehder. Declaro encerrada a instrução. Abra-se 

vista dos autos a parte requerida para apresentação de alegações finais 

no prazo legal. Após venham os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72647 Nr: 2521-56.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francelina Silva Neide da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Abra-se vista dos autos a 

parte requerida para apresentação de alegações finais no prazo legal. 

Após venham os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77763 Nr: 1006-49.2016.811.0018

 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: Waldomira Ribeiro Gomes Bedin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Abra-se vista dos autos a 

parte requerida para apresentação de alegações finais no prazo legal. 

Após venham os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78204 Nr: 1173-66.2016.811.0018

 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: Irailde Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164, 

Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Defiro a substituição da testemunha. Declaro encerrada a 

instrução. Abra-se vista dos autos a parte requerida para apresentação 

de alegações finais no prazo legal. Após venham os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68973 Nr: 760-87.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helida Hormung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Intimar patrono da parte autora para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55999 Nr: 2225-39.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Liberal Ltda, Joarez Trindade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina B. P. Salvador - 

OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85832 Nr: 5175-79.2016.811.0018

 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: Mandala Transportes Ltda - EPP, Diego Martin Paes de 

Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Vida e Previdencia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia 

Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:, Cibele Zanelato de S. Morais - 

OAB:OABSP 276970, Claudineia Santos pereira - OAB:, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013

 Intimar o ilustre advogado da parte requerida para que efetue depósito de 

diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de guias on line 

– emissão de guias de diligencias. Caso necessário será solicitado 

complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75656 Nr: 22-65.2016.811.0018

 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: Maria Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento da juntada de oficio do 

INSS mos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62515 Nr: 5133-35.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Vilela da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A

 Considerando que a publicação fl.97 (DJE 10317) não constou o 

advogado da parte requerida, promovo sua intimação, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias especifique as provas que deseja produzir, 

mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela inexistência, conforme 

despacho f. 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57241 Nr: 3480-32.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar os patronos da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto as juntada de fl.223/228 e fl.229/233, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10089 Nr: 22-71.1993.811.0018

 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: Lauro Sirena, Valentim Sirena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Afonso de Albuquerque, Mauro 

Afonso de Albuquerque, Elvira de Affonso e Albuquerque, Rodolfo Von 

Ihering de Azevedo, Miguel Arcanjo Spada, Daisy da Cruz Gouveia Spada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Ribeiro Martins 

- OAB:MT0004112, Anderson Flavio de Godoi - OAB:MT0005010O, 

Elvira Afonso de Alburquerque - OAB:48.151 SP, Fernando jacob 

Filho - OAB:45.526 SP, Joaquim Jair Ximenes Aguiar - OAB:1.121 DF, 

Luiz Olavo de Macedo Costa - OAB:SP0029291, Rui Affonso de 

Albuquerque - OAB:SP0049748, Zaide Arbid - OAB:MT0001822O

 Intimar os patronos das partes quanto audiência designada para oitiva(s) 

da(s) testemunha(s) no dia 04 de setembro de 2018, às 14 horas e 10 

minutos no Juízo da Comarca de Fernandópolis-SP.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43819 Nr: 930-64.2012.811.0018

 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 Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Prestes de Oliveira - ME, Oscar Prestes 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:OAB/MT 8759-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80423 Nr: 2128-97.2016.811.0018

 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: FLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Tamura - 

OAB:10.447/MT

 Intimar o patrono da parte autora para retirar em Cartório Carta Precatória 

para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 96620 Nr: 4922-57.2017.811.0018

 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: Rosa Angela Simão de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste nos autos sobre a 

juntada de Laudo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-80.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 03/10/2018 16:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-54.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BORGES (REQUERENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 25/09/2018 10:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010187-35.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-74.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI (ADVOGADO(A))

ELUZIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO HIROCAZU IKENO (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA (REQUERIDO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000131-28.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

FANTIN DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA BASSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, de prosseguimento no feito, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-66.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000262-66.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: SAMUEL FERREIRA DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 196,88, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado com a Reclamada. Em sua defesa, a ré argumenta que a parte 

promovente possuía linha móvel habilitada, da qual originaram faturas 

mensais que não teriam sido quitadas, o que legitimou a inclusão da 

restrição. Como não há contrato escrito, anexou em sua defesa, telas de 
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seu sistema interno contendo dados da parte promovente, alegando serem 

meios de prova válidos para demonstrar relação contratual com a parte 

autora. No entanto, não é o entendimento deste juízo (e inclusive da Turma 

Recursal), eis que essas telas, a meu ver, carecem de segurança como 

meio de prova, pois há possibilidade de livre inserção/alteração de dados 

unilateralmente pela promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando 

muito, serem considerados meros indícios de relação comercial com o 

consumidor, a serem complementados ou confirmados por outros meios 

de prova mais robustos da efetiva contratação por ele, como, por 

exemplo, o contrato de adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou 

gravação de atendimento, contendo anuência expressa à contratação de 

plano de telefonia móvel, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito seria exigível e legítimo. No entanto, verifica-se que a 

promovida sequer trouxe aos autos, elementos inequívocos que indiquem 

a existência de linha móvel em nome da parte autora. E embora a 

promovida tenha anexado faturas em nome da parte autora, elas não 

comprovam por si só a relação comercial, até porque o endereço é de 

cidade diversa de sua residência, podendo indicar uma possível 

ocorrência de fraude. Assim, analisando os autos, constato inexistir prova 

suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada nos 

órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a negativação 

de seu nome deu-se de forma indevida. Quanto ao dano moral, resta 

configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos 

dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

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, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 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 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 196,88), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (26/07/2017 – data da inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, 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: 8010471-14.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010392-64.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN (ADVOGADO(A))

JAILTON MARQUES DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROSENTHAL (ADVOGADO(A))

PEDRO MARQUES JONES NETO (ADVOGADO(A))

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-68.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI RICARDO SAVOINE (REQUERENTE)

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-12.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (ADVOGADO(A))

CARMO LOURENCO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES (ADVOGADO(A))

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010001-12.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: CARMO LOURENCO JUNIOR REQUERIDO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO 

JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS 

LTDA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010005-15.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO (ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON VIOLADA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010005-15.2017.8.11.0018 EXEQUENTE: MANOEL MAZZUTTI NETO 

EXECUTADO: EMERSON VIOLADA DECISÃO DEFIRO a efetivação de 

penhora via RENAJUD do veículo indicado pelo exequente no ID: 9017453, 

sendo a restrição apenas à sua transferência. Junte-se o comprovante de 

restrição do veículo. Após, intime-se o exequente para pugnar o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-58.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ZAFRET DE ROSSI (REQUERENTE)

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000129-58.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: FATIMA ZAFRET DE ROSSI REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 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: 8010144-64.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

MONICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010144-64.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS 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: 8010180-43.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

GILMAR DA SILVA GODINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010180-43.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: GILMAR DA SILVA GODINHO REQUERIDO: TIM CELULAR 

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-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010479-88.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM (ADVOGADO(A))

JAIR DE ALMEIDA MEDEIROS (EXEQUENTE)

MILTON QUEIROZ LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RODRIGO LUIS MARTINS (ADVOGADO(A))

INOVA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010479-88.2014.8.11.0018 

EXEQUENTE: JAIR DE ALMEIDA MEDEIROS EXECUTADO: INOVA 

COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME 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: 1000123-51.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000123-51.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: LUIZ PAULO DE LIMA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010602-23.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (ADVOGADO(A))

CRISNEIDE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Digibras Indústria do Brasil SA. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010602-23.2013.8.11.0018 

EXEQUENTE: CRISNEIDE PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: DIGIBRAS 

INDÚSTRIA DO BRASIL SA., EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP 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, e 

considerando não haver mais qualquer manifestação da exequente, 

mesmo intimada, 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: 1000195-04.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI (ADVOGADO(A))

TONI FERNANDES SANCHES (ADVOGADO(A))

IDERCI JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000195-04.2018.8.11.0018 REQUERENTE: IDERCI JOSE MARTINS 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. DECISÃO 1. RECEBO 

O RECURSO INOMINADO acostado em ID: 14332022 dos autos, o qual, 

conforme certificado em ID: 14418003 é TEMPESTIVO; 2. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita; 3. 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. 4. 

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: 8010465-07.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

SHIRLEN REGINA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010465-07.2014.8.11.0018 

REQUERENTE: SHIRLEN REGINA LOPES REQUERIDO: EDITORA ABRIL 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: 8010163-70.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS (ADVOGADO(A))

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

JOAO DE ANDRADE BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 511 de 768



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010163-70.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: JOAO DE ANDRADE BATISTA REQUERIDO: UNIVERSO 

ONLINE S/A, BANCO BRADESCO 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: 8010197-45.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

TANIA CASSIA FARIAS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010197-45.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: TANIA CASSIA FARIAS LIMA REQUERIDO: ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA 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: 1000325-91.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (ADVOGADO(A))

GILMAR VOLTIAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU (ADVOGADO(A))

 

Audiência conciliação designada para 30/10/2018 08:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-29.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

REGINALDO REIS TAVARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000452-29.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: REGINALDO REIS TAVARES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado 

o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição da 

parte promovente, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 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: 1000454-96.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

REGINALDO REIS TAVARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000454-96.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: REGINALDO REIS TAVARES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Ante o teor da petição da parte promovente, HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos. 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: 1000451-44.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

REGINALDO REIS TAVARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000451-44.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: REGINALDO REIS TAVARES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado 

o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição da 

parte promovente, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 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: 1000350-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))
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ALEIXO & ALEIXO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYMEDEIROS NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000350-07.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ALEIXO & ALEIXO LTDA - ME REQUERIDO: 

WELLYMEDEIROS NEVES PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada a dar 

prosseguimento ao feito, mormente para apresentar endereço atualizado 

da parte promovida, mantendo-se inerte, conforme certidão retro. 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/2015. 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: 1000356-14.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON PEREIRA MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000356-14.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: G. CONRADI DOS SANTOS - ME REQUERIDO: NILTON 

PEREIRA MIRANDA PROJETO DE SENTENÇA 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 cobrança, em que a parte autora sustenta 

que é credora da parte reclamada no valor total atualizado de R$ 482,21, 

referente a duplicatas vencidas, não pagas e protestadas. Nota-se que a 

parte promovida foi regularmente citada; todavia não compareceu à 

sessão de conciliação, nem apresentou contestação, tornando-se, dessa 

forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 

da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de 

uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade 

de contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

deixe de comparecer às audiências e de contestar os fatos articulados 

pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez 

que, descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se 

vê no caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Assim, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, 

pela análise dos autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de 

veracidade dos mesmos, posto que devidamente amparada 

documentalmente, além de não existir qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito pleiteado pela parte autora. Portanto, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim 

de CONDENAR a parte promovida em pagar à parte autora a importância 

de R$ 482,21 (quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E 

assim o faço, com resolução de mérito, conforme 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 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 -

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000031-52.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

O. A. D. N. (EXEQUENTE)

G. D. S. S. (ADVOGADO(A))

P. H. A. D. N. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. T. R. G. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000031-52.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO GONCALVES, 

OZANA ALVES DO NASCIMENTO EXECUTADO: SAULO DE TARSO 

RODRIGUES GONÇALVES VISTOS. Conforme se infere da certidão de ID. 

12088502, o Sr. Oficial de Justiça a quem incumbiu o cumprimento do 

manadado citatório, após dirigir-se à residência do executado e, em uma 

única tentativa, ao não encontra-lo no local, decidiu - sabe-se lá com base 

em que norma processual - dar o executado por citado na pessoa de sua 

esposa, que, nos seus dizeres “[...]após a leitura integral do mandado, 

exarou sua nota de ciente e aceitou a contrafé oferecida, se 

comprometendo a entregar via do mandado ao seu marido[...]”. No entanto, 

em que pese a providência adotada pelo Sr. Oficial possa ser, 

aparentemente, mais eficiente, não possui qualquer validade jurídica, eis 

que o ato de “deixar” o mandado de citação com familiares do executado 

não se reveste de amparo legal, sendo tal providência válida apenas 

quando presentes os requisitos da citação por hora certa, o que, por 

obvio, não é a hipótese dos autos. Portanto, a fim de evitar futura 

alegação de nulidade, determino a renovação do ato, cuja diligência, se 

possível, deverá ser cumprida sem o recolhimento de nova de diligência e 

pelo mesmo oficial que deixou de executar o encargo na forma prevista 

em Lei. Às providências. Juína/MT, 28 de maio de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000643-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA TSIKSOWY RIKBAKTSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Tempestividade Processo: 1000643-87.2017.8.11.0025; Valor 

causa: R$ 41.044,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[BANCÁRIOS]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente. JUÍNA, 29 de agosto de 2018 ROSANE INES NOATTO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001065-62.2017.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

IVETE VALERIA BATTISTI PESCADOR (AUTOR(A))

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

LUIS FELIPE AVILA PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

requerida MUNICIPIO DE JUINA . JUÍNA, 29 de agosto de 2018. ROSANE 

INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001044-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. A. A. D. S. (ADVOGADO(A))

P. R. D. O. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001044-52.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: PATRICIA RAYANE DE OLIVEIRA CAMPOS EXECUTADO: 

VANDERVAN BATISTA SIMAO VISTOS. Cuida-se de cumprimento de 

sentença proposto por Victor Hugo de Oliveira Batista, neste ato 

devidamente representado por sua genitora, Patricia Rayane de Oliveira 

Campos, em face de Vandervan Batista Simão, objetando a execução das 

três ultimas prestações alimentícias fixadas em acordo firmado entre as 

partes, perante o CEJUSC desta Comarca. Processe-se em segredo de 

justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do NCPC, 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 NCPC, com 

fulcro no disposto no artigo 528 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Saliento, outrossim, que tratando-se de título executivo judicial constituído 

de forma pré-processual (CEJUSC), a presente execução tramitará, 

excepcionalmente, em processo autônomo. Portanto, cite-se o executado 

para que, em 3 (três) dias, pague o débito alimentar, referente os três 

últimos meses, justifique sua impossibilidade de fazê-lo ou comprove que 

já tenha efetuado o pagamento, sob pena de prisão civil até a integral 

quitação do débito, ou por até três meses, conforme disposto no artigo 

528, §3º, do NCPC, podendo o Sr. Oficial de Justiça proceder nos termos 

do §2º do artigo 212 do CPC. No ato citatório deverão constar todas as 

advertências legais. Caso o devedor não promova o pagamento do débito, 

defiro, desde já, remessa aos órgãos de proteção ao crédito SPC e 

SERASA de certidão comprobatória da dívida objeto do presente 

processo. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Defiro o benefício 

da justiça gratuita na medida em que a requerente está assistida por 

advogado dativo, demonstrando ser 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. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 23 de julho 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000554-64.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. O. (AUTOR(A))

W. R. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que compareceu em cartório a parte autora, SRA. CLEIDIANE 

ROCHA DE OLIVEIRA, oportunidade em que manifestou ter interesse em 

dar prosseguimento na presente ação. Outrossim, informou que reside no 

mesmo endereço e possui o número de telefone (66) 99679-7217.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001030-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIR DA CUNHA (REQUERENTE)

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL (ADVOGADO(A))

IVALDIR PAULO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAOR FERRARI (REQUERIDO)

RITA MAFINI FERRARI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001030-68.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: ALCIDIR DA CUNHA REQUERIDO: NAOR FERRARI, RITA 

MAFINI FERRARI CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. Prefacialmente, 

remeta-se o presente processo ao Cartório Distribuidor para vinculação a 

estes autos da guia de recolhimento de custas anexa ao Id. 14276200. 

Após, preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade: 1). Citação do executado; Cumpra-se 

servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. 

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Juína/MT, 20 

de julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000879-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BLANK PEREIRA (ADVOGADO(A))

CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DAIANE CRISTINA CARVALHO DA CUNHA LINS (REQUERIDO)

ROSIMERE APARECIDA CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000879.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA 

LTDA. REQUERIDO: JAQUELINE DAIANE CRISTINA CARVALHO DA CUNHA 

LINS e ROSIMERE APARECIDA CARVALHO CARTA PRECATÓRIA V I S T 

O S. Prefacialmente, remeta-se o presente processo ao Cartório 

Distribuidor para vinculação a estes autos da guia de recolhimento de 

custas anexa ao Id. 13888673. Após, preenchidos os requisitos do art. 

260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). 

Intimação das devedoras; Cumpra-se servindo a cópia desta decisão 

como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal cumprimento do ato 

deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Às providências. Juína/MT, 3 de julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92349 Nr: 398-35.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE SCHMITT ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA IND. BRAS. BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:OAB/BA 8.406

 Nos termos da Legislação vigente, e, diante do decurso de prazo para as 

partes manifestarem, bem como o trânsito em julgado da decisão em 

segundo grau, impulsiono o presente feito ao arquivo definitivo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000643-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))
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H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 08/11/2018 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação 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.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000643-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 08/11/2018 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação 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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000787-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES (ADVOGADO(A))

SINDICATO RURAL DE JUINA (AUTOR(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de agendamento CEJUSC Processo: 1000787-27.2018.8.11.0025 

Certifico, nesta data, que a audiência foi agendada conforme dados 

abaixo, de acordo com a decisão. Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 08/11/2018 Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação 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. Juína-MT, 29 de agosto de 

2018. Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001045-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. A. A. D. S. (ADVOGADO(A))

P. R. D. O. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001045-37.2018.8.11.0025 Vistos etc., RECEBO a petição 

inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da justiça gratuita em 

razão do requerimento expresso nesse sentido, bem como juntada da 

declaração em que a autora afirma ser pessoa hipossuficiente (Id. 

14310201), o que, face à ausência de indicativos quanto à posse de 

condições financeiras de arcar com os custos do processo, deve ser 

acolhida em prestígio ao princípio da boa-fé material (art. 164 do CC) e 

processual (art. 5º do CPC). Intime-se o executado para que, em 03 (três) 

dias, pague o débito, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de 

efetuar o pagamento. Não satisfeito o débito ou não apresentada 

justificativa no prazo supra, defiro desde já o protesto da decisão judicial, 

nos termos do art. 528, § 1º, do NCPC. Após retornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 16 de agosto de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 37405 Nr: 1349-39.2007.811.0025

 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: HELMUT HELLWICH, SELINA WRUCH HELWIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE 

JUINA LTDA, ELÓI ELSON DATSCH, DIVINO CÂNDIDO DA SILVA, JOÃO 

MARCELINO RIBEIRO, AUGUSTO PEREIRA, MARIA PEREIRA DE JESUS, 

DIONÍSIO DAMIANI, OTÁVIO STEFFEN, JOSÉ ALVES DOS SANTOS, DIONE 

DAMIANE, BENTO TEIXEIRA SILVA, MARIA LUZIA PONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado peticionou verbalmente requerendo vistas 

dos autos, devolvo à secretaria e concedo carga pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 28 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 94940 Nr: 3196-66.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS, PTDS, GHDS, JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

instrução e julgamento que DESIGNO para a data de 15 de outubro de 

2018 às 16h:30min.

 Intimem-se as partes, advertindo-as de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante 

com outorga de poderes específicos para negociar e transigir).

 As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos.

Considerando que até o momento não aportou aos autos o estudo social 

determinado às fls. 37, DETERMINO que, no prazo de 20 (vinte) dias, seja 

realizado estudo psicossocial na residência dos genitores dos menores.

 Ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.
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 Às providências.

 Juína/MT, 28 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 83634 Nr: 3940-32.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO TAVARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante ao teor da certidão do oficial de justiça à fl. 72-v, e levando em 

consideração que a presente execução tramita desde 2011 sem que 

tenha se encontrado bens passíveis de constrição, INTIME-SE a 

exequente, nos termos do artigo 183, § 1º do NCPC, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender por direito, sob pena de 

arquivamento provisório (art. 40, LEF).

Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 28 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23549 Nr: 3742-39.2004.811.0025

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LIMA APOLINÁRIO, ROSIMEIRE LIMA 

APOLINÁRIO, ARILDO LIMA APOLINÁRIO, DAVI LIMA APOLINÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a advogada peticionou verbalmente requerendo vistas 

dos autos, devolvo à secretaria e concedo carga pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 28 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80508 Nr: 5068-24.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de outros dados para inclusão no Banco de 

Mandados, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente no minimo um documento apto para inclusão RG/ CPF/ etc.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110863 Nr: 3002-95.2015.811.0025

 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: MRN, JMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença.

 Nos termos do artigo 528, §7º do Código de Processo Civil “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 

as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

se vencerem no curso do processo.”

 Assim, considerando que a exequente peticionou requerendo o rito da 

prisão cível, contudo, juntou demonstrativos de débitos referentes aos 

meses de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018, DETERMINO a intimação da 

exequente para, manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, esclarecendo qual o rito deseja ver a presente execução sendo 

processada.

Após, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 28 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106641 Nr: 901-85.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO DAMIÃO GONÇALVES, VILMAR 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 Vistos. Desde já DECLARO ENCERRADA a instrução criminal e já havendo 

alegações finais pelo MP (arquivo em áudio), restando pendente as 

alegações finais da Defesa. HOMOLOGO a desistência das testemunhas. 

SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105845 Nr: 531-09.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO AFONSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha. Desde já DECLARO 

ENCERRADA a instrução criminal e REMETO às partes às alegações finais, 

no prazo legal, restando pendente as alegações finais da Defesa. SAEM 

os presentes intimados. CUMPRA-SE

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 072/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, 

MERITISSIMA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA 

DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA 

FORMA DA LEI;

 Considerando que a servidora Lucimeire Monaski Friozi, Gestora Adm. 3, 

estará usufruindo compensatória no dia 3/9/2018 e férias no período de 

4/9/2018 a 13/9/2018.

 R E S O L VE :

 DESIGNAR o servidor EDMILSON BARBOSA DA SILVA, matrícula 8516, 

para exercer a função de confiança de Gestor Administrativo 3 – PDA-FC 
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em substituição, no período 3/9/2018 a 13/9/2018, em virtude da titular 

estar usufruindo compensatória e férias.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça

 Mirassol D’ Oeste, 28 de agosto de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000993-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. P. (AUTOR(A))

J. P. R. P. (AUTOR(A))

M. J. D. S. (ADVOGADO(A))

D. B. D. S. (ADVOGADO(A))

A. M. R. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000993-83.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): FABIANA ROCHA PEREIRA, JOAO PEDRO ROCHA PEREIRA, 

ANA MARIA ROCHA PEREIRA RÉU: FABIO JUNIOR PEREIRA Vistos. 

Considerando a inexistência de conciliador no Cejusc desta Comarca e a 

necessidade de readequação da pauta para inclusão da audiência 

designada na pauta deste juízo, REDESIGNO a audiência de 

conciliação/mediação para o dia 03/10/2018 às 15h00min. INTIME-SE o 

requerente, na pessoa de seu advogado, da alteração da data e sala em 

que ocorrerá a audiência. Retifique-se o mandado de citação expedido 

consignando-se a nova data. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 

de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001115-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PAIVA MAZALI (AUTOR(A))

NABIA CRISTIANE DE ANDRADE MAZALI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FERNANDA RAIZER (RÉU)

FERNANDO FERRAI DE LARA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001115-96.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): FLAVIO DE PAIVA MAZALI, NABIA CRISTIANE DE ANDRADE 

MAZALI RÉU: FERNANDO FERRAI DE LARA, ALINE FERNANDA RAIZER 

Vistos. Cuida-se de “Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente 

c/c Ação Ordinária de Rescisão Contratual e Perdas e Danos” ajuizado por 

FLAVIO DE PAIVA MAZALI e NÁBIA CRISTIANE DE ANDRADE MAZALI em 

face de FERNANDO FERRAI DE LARA e ALINE FERNANDA RAIZER DE 

LARA, todos qualificados nos autos. Segundo consta da inicial, as partes 

entabularam contrato de venda e compra de estabelecimento comercial 

denominado “Tapajós Lar Center”, no dia 13/06/2016, cujo objeto 

englobava o estoque, equipamentos, cessão do ponto comercial e clientes 

cadastrados, bem como cessão de direito sobre documentos a receber 

vencidos e vincendos, no valor total de R$ 439.435,22 (quatrocentos e 

trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois 

centavos). Aduz que o valor global deveria ser pago da seguinte forma: 

1ª. R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), representado por um imóvel urbano, 

com área de 360,00 m2, situado no Bairro São Lourenço, cidade de 

Cáceres-MT; 2ª. R$ 154.435,22 (cento e cinquenta e quatro mil, 

quatrocentos e trinta e cinco reais e cinte e dois centavos), assumido 

pelos compradores decorrentes de assunção de dívidas perante os 

fornecedores e prestadores de serviços (anexo 04); 3ª. R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), representado por uma Nota Promissória com 

vencimento para o dia 13/agosto/2016; 4ª. R$ 180.000,00 (cento e oitenta 

mil reais), dividido em 30 (trinta) parcelas mensais, no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) cada, com vencimento da primeira no dia 13/julho/2016 e a 

ultima no dia 13/dezembro/2018, representadas por Notas Promissórias. 

Contudo, os requeridos não cumpriram com vários dos compromissos 

acordados tais como: o pagamento da nota promissória no valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), vencida desde o dia 13 de agosto de 

2016; pagamento das parcelas no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

partir do mês de janeiro/2018 até a presente data; elaboração de contrato 

de locação com o proprietário do imóvel em que funciona a empresa; uso 

do nome da empresa por mais de 45 dias e inadimplência que gerou 

protesto e restrições em nome da empresa; recolhimento de FGTS e INSS 

dos funcionários da empresa; e transferência de veículos automotores 

antes da quitação total do contrato. Como tutela provisória de urgência de 

natureza cautelar, pleiteia pelo deferimento de arrolamento de bens, 

determinando a apreensão do estoque relacionado no anexo I e dos 

equipamentos e veículos constantes no anexo II, referente ao Contrato de 

Venda e Compra de Estabelecimento Comercial. Este juízo determinou que 

se emendasse à inicial, o que foi feito pelo autor. Em seguida, os autos 

vieram-me conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Preliminarmente determino a retificação da distribuição do 

presente feito, para constar o novo valor da causa atribuído. 

Considerando o teor da Declaração de Imposto de Renda que atesta não 

ter os requerentes outra fonte de renda, DEFIRO a gratuidade da justiça 

apenas para suspender a cobrança das custas iniciais do processo, nos 

termos do art. 98, §5º, do CPC, sem prejuízo de ulterior revogação caso 

constatada a cessação da incapacidade financeira ora apresentada. A 

tutela de urgência cautelar encontra-se disciplinada no art. 301 do CPC, 

verbis: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 

efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 

protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Para o deferimento, nos termos do art. 300 do 

NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do 

“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus 

boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Nota-se que a tônica da 

presente tutela cautelar repousa no risco de dissipação do patrimônio e 

efetivação de transações fraudulentas, o que prejudicaria a futura partilha 

e poderia levar os devedores à insolvência. Analisando os autos sob a 

ótica de um juízo de cognição superficial, entendo que o pleito de liminar 

merece parcial guarida. Afinal, a medida foi proposta com o único objetivo 

de arrestar os bens que compõe o patrimônio da empresa, sendo que, 

havendo indícios de que eles realmente possam ser dissipados, nada 

obsta o seu deferimento. Tal situação, se conjugada com o objetivo da 

tutela cautelar, autoriza a concessão do pleito liminar deduzida na exordial, 

já que não haverá prejuízo a qualquer dos litigantes, pelo contrário, os 

bens da empresa serão preservados. Nesse sentido leciona ALEXANDRE 

FREITAS CÂMARA, para quem a finalidade da tutela cautelar de 

arrolamento de bens é “inventariar e apreender uma série de bens, 

previamente determinados, que compõem uma universalidade fática ou 

jurídica[1]. Não é menos certo de que os pressupostos para a concessão 

da medida repousam na demonstração da probabilidade da existência do 

direito (fumus boni iuris), bem como do fundado receio de extravio ou de 

dissipação dos bens (periculum in mora). Isso tudo para, segundo 

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “preservar os bens sobre que incide o 

interesse da parte[2]” (negrito nosso). Tenho que apenas no que tange ao 

estoque da empresa é que não há como ser deferida referida medida, uma 

vez que pode prejudicar o exercício da atividade empresária, o que pode 

agravar a situação noticiada. Compartilhando desse entendimento: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPROVA E VENDA. 

DIREITO CIVIL. ARRESTO DAS MERCADORIAS DO ESTOQUE. 

INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. O 

arresto das mercadorias existentes no estabelecimento e do estoque da 

requerida implicaria na restrição ao exercício das suas atividades 

comerciais e poderia resultar na inviabilidade da continuidade da sua 

atividade empresarial. Em decisão monocrática, nego seguimento ao 

agravo de instrumento. (TJRS, AI nº 70063950299, 20ª Câmara Cível, 

Relator Glènio José Wasserstein Hekman, j. 17/03/2015) No que tange aos 

requisitos, vislumbro que o fumus boni iuris, está consubstanciado no 

contrato entabulado entre as partes (ID 14638050) e na notificação da 

mora dos requeridos (ID 14638102). No que tange ao periculum in mora, 

este é inconteste, pelo risco de dilapidação do patrimônio da empresa e 

agravamento da situação narrada. Portanto, tendo sempre em mira 

tratar-se de decisão cuja análise das questões dá-se em juízo de 

cognição rarefeita, tenho como cumpridos os requisitos para a concessão 

da liminar inaudita altera parte. Ante o exposto, nos termos do art. arts. 

300, 301 e 139 do CPC, DEFIRO a liminar pleiteada para DETERMINAR o 

ARROLAMENTO dos bens que integram o patrimônio da empresa 
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denominada TAPAJOS LAR CENTER, descritos no anexo 02 (ID 

14638022), além dos demais que o Sr. Oficial de Justiça viera a encontrar 

nas dependências da empresa, com exceção do estoque de produtos 

comercializáveis. Nomeio como fiel depositário de referidos bens os 

requeridos que ainda estão na administração de referido estabelecimento 

comercial. Por fim, anoto que a presente medida não implica restringir os 

atos normais de administração, sendo certo que qualquer ato de 

disposição dos bens dependerá, sempre, de prévia anuência judicial[3]. 

Ademais, com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as partes, 

pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a 

célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo 

que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 03/10/2018, às 14h15min, a ser realizada na sala de audiências deste 

juízo. 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. Deve a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, sendo que, na oportunidade, 

deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE a 

autora na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. 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 esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Após, devidamente certificado, voltem-me conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] “Lições de Direito 

Processual Civil”, Vol. III, Editora Lumem Júris, Rio de Janeiro : 2000, p. 

188. [2] Op. cit., p. 367. [3] Op. cit., p. 370.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001097-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ALVES BARROS (AUTOR(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA CLUBI FILHO (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência 

que ARLINDO ALVES BARROS move em desfavor de JOAO PEREIRA 

CLUBI FILHO, ambos qualificados. Aduz o requente, em síntese, que 

originalmente teria realizado contrato de compra e venda com o requerido, 

sendo comprador do imóvel urbano denominado de “lote nº 04, da quadra 

U, medindo 318,00 mts², localizado na Av. Terezinha Zimermann, nº 2110, 

nesta cidade de Mirassol D’Oeste, registrado sob o número de matricula nº 

9620 no Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste, pagando o 

valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Aventa na exordial 

que, após efetuar o pagamento de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil 

reais) ao requerido, o mesmo lhe fez uma nova oferta, propondo que o 

autor lhe vendesse o imóvel de volta, ofertando a quantia de R$ 

129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), tendo como entrada o valor já 

pago pelo requerente, e as demais parcelas conforme contrato incrustado 

nos autos. Segundo o requerente, passados os prazos para pagamento 

do restante do valor acordado, o requerido tomou rumo ignorado, estando 

inclusive o imóvel em que residia fechado, e o único número de telefone 

que o requerente possui sempre se encontra desligado ou na caixa postal. 

Não obstante, pessoas próximas do autor lhe contaram que há notícias de 

uma negociação do requerido com um terceiro para aquisição do imóvel 

objeto da presente ação, razão pela qual propôs a presente demanda, 

visando receber o que lhe é devido, pugnando em sede de tutela o 

bloqueio da venda ou o trancamento registral do imóvel descrito. Este juízo 

determinou que o requerente procedesse ao recolhimento das custas 

processuais ou comprovasse a alegada hipossuficiencia, tendo justificado 

devidamente. Os autos vieram conclusos à apreciação da tutela de 

urgência. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a 

peculiaridade do caso, entendo que a designação de conciliação prévia 

retardará o regular andamento do feito, de modo que deixo de o fazer, 

passando à análise da tutela de urgência perseguida. Pois bem. A tutela 

de urgência cautelar encontra-se disciplinada no art. 301 do CPC, verbis: 

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Para o deferimento, nos termos do art. 300 do 

NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do 

“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus 

boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, 

igualmente, que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá 

ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella 

Bueno[1], assim assevera: Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do 

novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do 

art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra. Nesse sentido, mister 

transcrever o Enunciado 143 do Fórum de Permanente de Processualistas 

Civis, verbis: 143. (art. 300, caput) A redação do art. 300, caput, superou 

a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para 

a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na 

demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de 

forma antecipada .59 (Grupo: Tutela Antecipada) In casu, o fumus boni 

iuris está suficientemente demonstrado, considerando que foram 

acostados aos autos ambos os contratos de compra e venda realizados 

entre o autor e o requerido, sendo possível extrair a forma que deveria ter 

sido efetuada os pagamentos da quantia acordada, sendo, ao menos 

sumariamente, devida a cobrança que ora se propõe. Igualmente, o 

periculum in mora é representado pelo risco de o requerido estar 

realizando outra venda com o mesmo imóvel para terceiro, o que 

acarretaria num enorme prejuízo ao autor, posto que sequer recebera o 

valor acordado no contrato em voga, não podendo ficar à mercê tanto no 

dinheiro, quanto no imóvel. Ademais, não vislumbro risco de 

irreversibilidade da tutela almejada, notadamente porque o pleito autoral é 

de apenas para bloquear a venda ou o trancamento registral do imóvel 

descrito. Ademais, nos termos do art. 139 do CPC, é dever-poder do 

magistrado: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial (....) Acerca do tema, Alexandre Freitas 

Câmara[2]: O poder geral de cautela é, portanto, um poder atribuído ao 

Estado-juiz, destinado a autorizar a concessão de medidas cautelares 

atípicas, assim compreendidas as medidas cautelares que não estão 

descritas em lei, toda vez que nenhuma medida cautelar típica se mostrar 

adequada para assegurar, no caso concreto, a efetividade do processo 

principal. Trata-se de poder que deve ser exercido de forma subsidiária, 

pois que se destina a completar o sistema, evitando que fiquem carentes 

de proteção aquelas situações para as quais não se previu qualquer 

medida cautelar típica Nesse sentido, saliento que pelo que dos autos 

consta há notícia de contrato de compra e venda entre a requerida e 

terceiro de boa-fé, restando, assim, mais efetivo ao caso o trancamento 

registrado do imóvel guerreado. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300, 

301 e 139 do CPC, CONCEDO a tutela cautelar para determinar o bloqueio 

da matrícula do imóvel descrito na exordial, até ulterior decisão judicial, de 

modo a evitar a disponibilização e/ou afetação do referido bem a terceiros. 

Assim, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, 

fazendo alusão ao imóvel descrito. Com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as parte, pois além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 
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dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e 

ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DESIGNO Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 03/10/2018, às 13h30min. CITE-SE a parte 

requerida para que compareça à solenidade supracitada, devidamente 

acompanhada por seu advogado, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência. INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do 

§3º, do art. 334 do NCPC. 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 será homologada por esta Magistrada em sede de solenidade. Não 

obtida a autocomposição, sairá à 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 NCPC). Registre-se que no ato 

da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida 

sobre a possibilidade de constituir advogado. DEFIRO as benesses da 

justiça gratuita. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 

28 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] BUENO, Cassio Scarpinella – Novo Código de 

Processo Civil anotado/Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 219 [2] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual 

Civil – Volume III. 16. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 49.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000944-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. F. (AUTOR(A))

I. C. A. S. (ADVOGADO(A))

J. F. (AUTOR(A))

V. R. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. S. (ADVOGADO(A))

J. V. D. F. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000944-42.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JULIANA FURLAN, JANETE PRESTES FURLAN RÉU: JOAO 

VICTOR DE FREITAS BRAGA Vistos. Considerando a inexistência de 

conciliador no Cejusc desta Comarca, procedo à inclusão da audiência 

designada na pauta deste juízo. Ademais, aguarde-se a realização de 

referida solenidade na data e horário designados, uma vez que a 

alteração de sala de realização não causará prejuízo a qualquer das 

partes, pois ao comparecerem no Cejusc serão devidamente orientados e 

conduzidos à sala de audiência deste gabinete. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 31308 Nr: 1955-75.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Ferreira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique Garcia - 

OAB:13153/MT

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. decisãode fls. 164 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 261671 Nr: 2456-77.2018.811.0011

 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: APRASHE-Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Santa Helena II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Ortiz Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 23 a qual 

encontra-se no site do TJMT, bem como para comparecer na audiência de 

Justificação designada para o dia 27/09/2018, as 15hs30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257211 Nr: 577-35.2018.811.0011

 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: NAdO, AdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Ferreira de Souza - 

OAB:17455 OAB MT, PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. decisão de fls. 89/90 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 261671 Nr: 2456-77.2018.811.0011

 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: APRASHE-Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Santa Helena II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Ortiz Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De pronto, em atendimento ao certificado às fls. 22, em que pese a r. 

decisão de fls.20 ter determinado o arquivamento do feito devido à 

natureza da distribuição, tal medida não deve subsistir, uma vez que os 

autos principais sob o código 257544 são físicos, ou seja, os acessórios 

devem seguir os principais.

Deste modo, com o fito de evitar conflitos processuais que atente contra a 

celeridade do feito, REVOGO a r. decisão de fls.20.

Na oportunidade, RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil, bem 

como DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revogar a 

qualquer tempo acaso o cenário dos autos sofra alterações. Pois bem.

 O autor persegue a liminar de expedição de mandado proibitório. Todavia, 

a demanda versa sobre direito possessório e ao Juízo incumbe prudência 

redobrada, principalmente na análise do acervo probatório.

Assim sendo, vê-se que a documentação apresentada na inicial às fls. 

12/15, por si só, não se mostra suficiente para autorizar o almejado 

pronunciamento judicial, razão porque conforme determinação da e. 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso em seu art. 

1.196 , POSTERGO a análise do pedido liminar e DESIGNO audiência de 

justificação para o dia 27/09/2018 às 15h30min, devendo a parte autora 

trazer testemunhas independentemente de intimação.

CITE-SE o demandado para comparecimento à audiência, cientificando-o 

de que o prazo para contestar a ação, contar-se-á da intimação da 

decisão que deferir ou não a medida liminar.

 Ciência ao MPE.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253839 Nr: 5134-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 (...)Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos com fulcro no art. 

918, I, CPC, e em consequência JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, devendo 

os autos principais seguir seu trâmite regular.Após, ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.ÁS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 24 

de agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239948 Nr: 2822-87.2016.811.0011

 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: Geyse Marcela Chiuchi, Fernando Abel Chiuchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício José Garcia Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias dos Santos Silva 

Júnior - OAB:11849/B

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251132 Nr: 3607-15.2017.811.0011

 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: Jandira Aparecida Chinaider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dermeval Inacio da Cruz Neto - 

OAB:23135, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 77, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

Com a juntada dos exames, INTIME-SE a perita para analisar os 

documentos juntados e complementar o laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 130481 Nr: 1424-81.2011.811.0011

 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: Marta Maria de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Cezar Basqueira, Banco do Brasil - 

BB Seguro Auto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:MT20.011-A, Eduardo A. Segato - 

OAB:13.546, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:13721

 dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 464 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria agendou a 

data 24/09/2018 às 15hs 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32477 Nr: 2954-28.2008.811.0011

 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: Lucila Egidia de Oliveira

 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:

 Vistos.

Considerando a ausência de informações claras e em observância dos 

Princípios da economia processual e instrumentalidade das formas, a fim 

de evitar quaisquer nulidades ou atos desnecessários DETERMINO que a 

Secretaria de Vara translade cópia da sentença proferida nos autos de nº 

4072-29.2014.811.0011 (código nº 222224).

Após, DETERMINO a remessa dos autos ao Contador do juízo para que 

promova os devidos cálculos, em 15 (quinze) dias.

Desde já os HOMOLOGO para que surtam seus efeitos.

Com o aporte aos autos do cálculo, EXPEÇA-SE o respectivo precatório, 

observando-se o disposto no art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região. Em se tratando de obrigação de pequeno 

valor, proceda-se ao pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

Após, com o pagamento da RPV encimada, DEFIRO desde já a expedição 

de alvará, CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal.

Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo constante 

no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 27 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253617 Nr: 5044-91.2017.811.0011

 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: João Batista de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Vistos.

Em análise ao teor da certidão de fls. 132, dando conta da inércia da 

autora, DECLARO preclusa a produção da prova pericial pendente.

Outrossim, considerando a pendência de produção de outras provas 

quando do saneamento do feito, DETERMINO a intimação das partes para 

se manifestarem acerca da necessidade de provas documentais e 

testemunhais, no prazo legal.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 3714 Nr: 7-65.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A - CRÉD. FINANC. E 

INVEST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.Calderan (Firma Individual), Espolio de 

Sabaku Hayashi, Lourival Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:49606, RYOYU HAYASHI - OAB:1.809/A-MT

 Vistos.

Ante teor da certidão de fl.476, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente 

feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a exequente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 212806 Nr: 2518-59.2014.811.0011

 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: Izabel Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO os embargos às fls. 196/196-v, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 22 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 75169 Nr: 1306-76.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eller da Silva & Silva Ltda, Sergio Luiz Bocardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a não localização de bens penhoráveis em nome dos 

executados, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal (art. 40 da 

LEF).

 Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, certifique-se e remetam-se os 

autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independentemente de nova conclusão, 

até transcurso do prazo prescricional e/ou seja encontrado bens 

passíveis de penhora.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 183490 Nr: 1596-52.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleicy Martinez Ochiuto, VMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Vistos.

 Ante teor da certidão acostada à fl.232, DETERMINO que INTIME-SE 

derradeiramente a parte autora, conforme o art.12 do Provimento nº 

02/2015 – CGJ, sob pena de suspensão do repasse e arquivamento.

Após, AO MPE.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251685 Nr: 3942-34.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Farias Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:MG / 67.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 78, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 06 (seis) meses.

Com a juntada dos exames, INTIME-SE a perita para analisar os 

documentos juntados e complementar o laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de agosto de 2018.
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Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262049 Nr: 2667-16.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Barreto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Compulsando detidamente os autos, verifico que o autor é empresário, 

circunstância esta que é contrária à alegação de hipossuficiência 

financeira alegada.Desta feita, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a última declaração de 

imposto de renda do requerente, a qual se trata de documentação hábil e 

atual que possibilita a comprovação da alegada impossibilidade de 

suportar as custas/despesas processuais em prejuízo do sustento próprio 

e de sua família, nos termos do §2º do art. 99 do NCPC.Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 20 de 

agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253885 Nr: 5163-52.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leilivania Coutinho de Moura, ICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Sanciani Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pedido de penhora do veículo às fls. 35, há certidão 

informando que o referido bem foi alienado por terceiros, desconhecendo 

o seu paradeiro (fls.36).

Outrossim, para eventual realização de bloqueio de ativos financeiros em 

nome do executado, mister a juntada do montante atualizado.

Assim sendo, INTIME-SE a exequente para que, no prazo legal, pugne o 

que entender necessário, bem como junte a totalidade atualizada do débito 

alimentar.

Ciência ao MPE.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253825 Nr: 5124-55.2017.811.0011

 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: Rener Damacena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a sessão de Mediação realizada no dia 01/02/2018 

restou prejudicada pelo não cumprimento de carta precatória conforme 

informa fls. 58, razão pela qual ante o teor do ofício de fl. 60-vº solicitando 

que designe nova data para audiência, REDESIGNO a Sessão de Mediação 

e/ou Conciliação para o dia 03/10/2018 às 15h15min.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA (ADVOGADO(A))

JOSE LUIS RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL ALVES DE CAMPOS (REQUERIDO)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000495-84.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOSE LUIS RIBEIRO RODRIGUES REQUERIDO: ISRAEL 

ALVES DE CAMPOS Trata-se de Ação Ordinária de Locupletamento Ilícito 

com Liminar, proposta por José Luis Ribeiro Rodrigues, em face de Israel 

Alves de Campos, aviada com escopo de obter tutela judicial específica, 

sendo que o feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação 

de regência, tendo as partes pugnado pela homologação do acordo de ID 

nº 14653480. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem 

por finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos 

litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo 

autocomposição entre as partes nada mais resta senão homologá-la. Pelo 

exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição 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. Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes de 

prolação de sentença, isento-as de pagamento de custas e despesas 

processuais, conforme art. 90, §3° do CPC. 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, 21 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000991-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GONCALVES SIQUEIRA (AUTOR(A))

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1000991-16.2018.8.11.0011. AUTOR: 

VILMA GONCALVES SIQUEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cuida-se de Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença com 

Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Vilma Gonçalves Siqueira 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em epítome, que se encontra 

incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula auxílio-doença, e se 

for constatada a incapacidade permanente, requer a conversão em 

aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria as 

condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram os 

documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De 

proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Código de Processo 

Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte 

autora requer a tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma 

vez que preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. 
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Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, 

assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente) [1] ID nº 14297003.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001180-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001180-91.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EDNA JOSE DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Edna 

Jose de Oliveira contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com Episódio Depressivo 

Moderado (CID 10 F32.1); Transtorno de Pânico (CID 10 F41.0); 

Transtornos de adaptação (CID 10 F 41.0); e outras patologias 

especificadas, motivo pelo qual se encontra incapacitada para as 

atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram juntados 

ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração da prova 

inequívoca em que se baseia para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as doenças que possui 

são graves, juntou aos autos laudos médicos que constatam sua real 
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situação. Calha assinalar que houve a negativa do requerido em continuar 

fornecendo o aludido benefício na seara administrativa, consoante se 

infere dos formulários anexados com a exordial. O perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo decorre da própria enfermidade que 

acomete a parte autora, podendo haver piora substancial do seu quadro 

clínico. De outro lado, em razão da urgência e da probabilidade, do direito 

da parte requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória 

satisfativa em comento, entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de 

forma a resguardar o seu direito fundamental à vida com dignidade, posto 

que a tutela seja irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 

3.º, do Novo Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da 

medida, caracterizada como pressuposto negativo à concessão da 

medida, ou seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver 

perigo de irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir 

conjunto probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento 

jurisdicional, o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos 

práticos da tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu 

bem-estar em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas 

devem ser afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio - Doença à autora, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação do benefício, qual seja, 10 de abril 

de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para 

tanto, juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não 

o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente 

aplicada. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 20 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] ID nº 14831976.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001144-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1001144-49.2018.8.11.0011. AUTOR: 

MARIA JOSE BATISTA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Maria José Batista 

da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com Miopia Degenerativa (CID 

H44.2); Tendinite glútea (CID 10 M76.0); Coxartrose (CID 10 M16.0); e 

outras patologias especificadas, motivo pelo qual se encontra 

incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar com sua 

situação, foram juntados ao processo elementos probatórios suficientes à 

demonstração da prova inequívoca em que se baseia para formular o 

pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de alegar que 

as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos médicos que 

constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a negativa do 

requerido em continuar fornecendo o aludido benefício na seara 

administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 
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imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio - Doença à autora, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação do benefício, qual seja, 01 de agosto 

de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para 

tanto, juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não 

o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente 

aplicada. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 20 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] ID nº 14744194.
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Processo Número: 1001145-34.2018.8.11.0011
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MARIA VANETE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1001145-34.2018.8.11.0011. AUTOR: 

MARIA VANETE SOARES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Maria 

Vanete Soares da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, 

que se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com Transtornos dos Tecidos 

Moles não Especificados (CID 10 M79.9); Transtornos de Discos Lombares 

e de Outros Discos Intervertebrais com Radiculopatia (CID 10 M51.1); 

Instabilidade Crônica do Joelho (CID 10 M23.5); Outras Gonartroses 

Pós-Traumáticas (CID 10 M 17.3); e outras patologias especificadas, 

motivo pelo qual se encontra incapacitada para as atividades laborativas. 

Para corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 

baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito. Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos 

autos laudos médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar 

que houve a negativa do requerido em continuar fornecendo o aludido 

benefício na seara administrativa, consoante se infere dos formulários 

anexados com a exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, 

podendo haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em 

razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 
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caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio - Doença à autora, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação do benefício, qual seja, 20 de abril 

de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para 

tanto, juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não 

o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente 

aplicada. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 20 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14744431, 14744432, 

14744433, 14744434, 14744435, 14744436, 14744437, 14744438, 

14744439.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000503-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

T. T. D. S. (REQUERENTE)

J. T. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

DE SENTENÇA PRAZO: 20 DIAS PROCESSO: 1000503-61.2018.8.11.0011 

ESPÉCIE: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) TIPO: [Dissolução] PARTE 

AUTORA: Nome: TEREZINHA TOMAZ DA SILVA, e JESUS TEODORO DA 

SILVA, Endereço: rua projetada 3, jardim são paulo, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 VALOR DA CAUSA: R$ 954,00 FINALIDADE: Intimar 

a parte autora TEREZINHA TOMAZ DA SILVA, atualmente em local incerto 

e não sabido acerca da r. Sentença proferida pelo juízo. 

DECISÃO/DESPACHO: "Diante do exposto, com fulcro nos arts. 487, III, “b” 

do Código de Processo Civil e art. 226, § 6º da Constituição Federal, 

HOMOLOGO O ACORDO apresentado no presente procedimento, 

ressalvados os direitos de terceiros, bem como DECRETO o DIVÓRCIO de 

Terezinha Tomaz da Silva e Jesus Teodoro da Silva. Considerando que as 

partes renunciaram ao prazo recursal, oficie-se o cartório de registro civil 

da lavratura do casamento, determinando que proceda à inscrição da 

decisão supra, observando-se as formalidades de estilo. Cientifique-se o 

douto representante do Ministério Público.Considerando-se que a 

transação ocorreu antes da sentença, as partes ficam dispensadas do 

pagamento das custas remanescentes, se houver. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste - MT, 21 de maio de 2018 Edna Ederli Coutinho 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, CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ, digitei. Mirassol d'Oeste/MT, 20 de agosto de 

2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000622-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

ROBERTO ANTUNES BARROS (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELUSIA MARIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

EMERSON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

ALINE CAETANO MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

FABIO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

PATRICIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de id nº 14822425, cujo 

teor transcrevo:" Certifico eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em 

cumprimento ao r. mandado, que após várias diligencias nesta cidade, em 

dias e horários diferentes, no dia 03/08/2018 ÀS 9:50 HS, PROCEDI A 

CITAÇÃO do requerido EMERSON PEREIRA DA SILVA, no dia 06/082018 

ÀS 14:25 hs, PROCEDI A CITAÇÃO da requerida , ALINE CAETANO 

MARQUES DA SILVA, no dia 07/08/2018 às 9:18 hs, CITEI os requeridos 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e ELUSIA MARIA PEREIRA DA SILVA, no 

dia 13/08/2018 às 7:10 hs, PROCEDI A CITAÇÃO do requerido FÁBIO 

PEREIRA DA SILVA, no dia 14/08/2018 às 10:15 hs, PROCEDI A CITAÇÃO 

da requerida PATRICIA PEREIRA DA SILVA, dando-lhes ciência de todos 

os termos da presente ação, bem como do inteiro teor do r. mandado, e 

após sua leitura estes bem cientes ficaram e exararam sua assinatura 

aceitando a contrafé anexada à cópia da petição inicial que lhes ofereci. 

Certifico, outrossim que para dar fiel cumprimento ao mandado foram 

efetuadas várias diligencias ao endereço dos requeridos, portanto, 

REQUEIRO A INTIMAÇÃO da parte autora para efetuar o ressarcimento 

das diligencias no valor de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), em 

favor deste servidor. O referido é verdade e dou fé"

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000612-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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RITA ROSA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

CRISTIANO BATISTA (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 21/09/2018, às 

10:10 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209255 Nr: 1779-86.2014.811.0011

 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): Maria Fernanda Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 1779-86.2014.811.0011 Código 209255

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Maria Fernanda Dovidio

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Fernanda Dovidio, Cpf: 

70520194187, Rg: 10.856.536, Endereço: Rua Juscelino Kubtschek 3917, 

Bairro: Parque Bandeirantes, 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$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove 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, 28 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243098 Nr: 4491-78.2016.811.0011

 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): Marileide de Assis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 4491-78.2016.811.0011 Código 243098

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Marileide de Assis da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marileide de Assis da Silva, Cpf: 

55943497153, Rg: 857.184 SSP MT Filiação: Raimundo de Assis e de Maria 

Elza de Assis, data de nascimento: 13/11/1968, brasileiro(a), natural de 

Palmeira D´Oeste-SP, solteiro(a), doméstica / lavradora, Endereço: Rua 

Valdecir Agripino de Souza, Nº1.140, 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$ 549,63( Quinhentos e quarenta e nove 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, 28 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223599 Nr: 4246-38.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenor Alves Marchezan, Marlene Pereira de 

Souza Marchezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 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 4246-38.2014.811.0011 Código 223599

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Nacional – Cuiabá MT

PARTE REQUERIDA: Valdenor Alves Marchezan e outra

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marlene Pereira de Souza Marchezan, 

Cpf: 73526268891, Rg: 6.679.655-6 SSP SP Filiação: Vicente Pereira de 

Souza e de Alzira Helena de Souza, data de nascimento: 16/02/1953, 

brasileiro(a), natural de Palestina-SP, casado(a), do lar, Endereço: Rua 

Antonio Martins da Costa, Nº 1.112, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D`Oeste-MT;

Executados(as): Valdenor Alves Marchezan, Cpf: 47728523872, Rg: 

5.499.053 SSP SP Filiação: Lécio Marchezan e de Amélia Alves 

Marchezan, data de nascimento: 23/08/1953, brasileiro(a), natural de 

Ibiporanga-SP, casado(a), pecuarista, Endereço: Rua Antonio Martins da 

Costa, Nº1.112, 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$ 22.972,23 ( Vinte e dois mil novecentos e 

setenta e dois Reais e vinte 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, 28 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256193 Nr: 137-39.2018.811.0011

 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
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 PARTE AUTORA: HYDRONORTH S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gondim & Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odilon Alexandre Silveira 

Marques Pereira - OAB:27755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D´OESTE

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

CARTA DE INTIMAÇÃO

 Mirassol D’Oeste- MT, 28 de agosto de 2018

ILMO(A)SENHOR (A)

 Hydronorth S/Aa, CNPJ: 01618551000186

Rodovia Mello Peixoto, Nº 656,

 Bairro: Parque Industrial,

 Cambé-PR

 Prezado(a) Senhor(a)

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

92,04( Noventa e dois reais e quatro centavos) que foi condenado nos 

termos de r sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link ”EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes 

). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa, e mandar gerar guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Mirassol D´Oeste.

Obs: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de 

vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

NÚMERO DO PROCESSO: 137-39.2018.811.0011 CÓDIGO 256193

 EXEQUENTE: Hydronorth S/A

EXECUTADO: Gondim & Cia Ltda - EPP

Atenciosamente,

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

SEDE DO JUIZADO E INFORMAÇÕES: Av. Joaquim Cunha 595, Bairro: Alto 

da Boa Vista, Mirassol D´Oeste- MT fone: (65) 3241-1391

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255133 Nr: 5647-67.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 Intimar o advogado da parte requerida para que se manifeste acerca do 

Ofício nº 711/2018, colacionado às fls. 197/198, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237775 Nr: 1659-72.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenei Leite dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028/O, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 228, cujo teor/dispositivo transcrevo:"N’outro giro, em virtude da 

informação descrita às 224-v°/227, verifico que não há tempo hábil para a 

realização da audiência outrora agendada, razão pela qual redesigno a 

oralidade para a data mais próxima disponível, qual seja, dia 04/10/2018, 

às 13h30, devendo a Secretária deste Juízo expedir o necessário para a 

profícua realização da solenidade. Outrossim, considerando-se a 

informação exarada pelo Juízo Deprecado de que a parte autora não 

efetuou o pagamento das diligências do Oficial de Justiça, determino sua 

intimação para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, realize o 

recolhimento das diligências. No mais, informe-se ao Juízo o Deprecado 

acerca do teor desta decisão e da redesignação da audiência de 

instrução."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237775 Nr: 1659-72.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenei Leite dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028/O, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 Intimar o advogado da parte autora para que efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, nos autos da carta precatória nº 

1024735-47.2018.8.11.0041, no prazo máximo de 05 (cinco) dia.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011054-59.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TACIA POLYANNA VIEIRA MERQUIADES (REQUERENTE)

MERCIA VILMA DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Considerando o teor da R. Decisão de Id. 

14939727, promovo com a intimação das partes acerca do conteúdo da R. 

Decisão de Id. 5094776, ou seja, para que se manifestem acerca do 

Cálculo Judicial de Id 5094782, no prazo de 15 (quinze) dias. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 28 de agosto de 2018. Mayla Gimenes 

de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-11.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALOLI PAZ GALBIATI (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Considerando o teor da R. Decisão de Id. 

14939914, promovo com a intimação da parte REQUERIDA acerca do 

conteúdo da R. Decisão de Id. 5147860, a qual passa a transcrever: " Em 

atenção à petição constante do evento 124, informo que não existem 

valores depositados neste processo, conforme certidão e extrato 

anexados no evento 133. Nada mais sendo requerido pela parte, 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.Intime-se.Cumpra-se. 

Mirassol D'Oeste, 17 de junho de 2016 Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito" Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 28 de agosto de 

2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-39.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE OLIVEIRA ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000358-39.2017.8.11.0011. REQUERENTE: CELIA DE OLIVEIRA ROSSI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

conhecimento (obrigação de fazer) pelo rito da Lei 9.099/95, em que o 

requerente - CELIA DE OLIVEIRA ROSSI – move em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. sob o fundamento de que adquiriu um aparelho 

telefônico perante a empresa ré, modelo GALAXY, IMEI 

nº.357208071310088, com um chip também adquirido na loja ré, sendo que 

após alguns meses de normal utilização, o telefone fora bloqueado pela ré. 

Arguiu que compareceu na ré e foi informada sobre o bloqueio, mas sem 

solução necessitou adquirir um novo aparelho celular no valor de 

R$1298,20 (um mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos). 

Assim, pleiteia o desbloqueio do aparelho celular, bem como ressarcimento 

do valor pago pelo novo telefone e indenização pelos danos morais. 

Audiência de conciliação restou infrutífera devido ausência de proposta 

para desbloqueio do aparelho celular da autora, com proposta da ré em 

indenização pelos danos morais. Citada a requerida, apresentou 

contestação. No mérito indicou pela existência de linha de telefone 

nº.65-999121242 que se encontra ativa, juntamente com o argumento de 

que o bloqueio somente é realizado por solicitação do cliente. Alegou que 

o IMEI informado pela autora está desbloqueado e com norma uso 

demonstrado por relatórios. A requerente apresentou impugnação à 

contestação reiterando os termos da inicial. Liminar concedida para 

desbloqueio do telefone. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente ao 

bloqueio do aparelho de telefone adquirido pela autora junto à ré, de 

maneira indevida, sendo certo que a demanda não necessita de dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento 

antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. No mérito, o pedido 

inicial merece ser julgado procedente. LIMINAR Tendo em vista notícia de 

descumprimento da liminar concedida, merece aplicação a pena de multa 

diária de R$50,00 concedida na r. decisão, limitada ao teto do rito disposto 

na Lei 9.099/95. MÉRITO No caso em tela, a Requerente apresentou a nota 

fiscal de aquisição do aparelho telefônico junto à ré e declara que o 

aparelho referido pelo IMEI nº. 357208071310088 está bloqueado e sem 

possibilidade de utilização. Somado a isto, diante da ausência de solução 

por parte da ré, comprou outro aparelho de telefone por conta de que 

necessita do celular para desenvolver seu trabalho. Em que pese a ré ter 

argumentado no sentido de que o IMEI informado pela autora está 

desbloqueado, demonstrando com relatórios e telas de sistemas internos, 

não logrou comprovar o motivo do bloqueio, tampouco que houve o efetivo 

desbloqueio do aparelho. Claramente que, em audiência de tentativa de 

conciliação, a autora recusou a proposta de acordo unicamente por não 

conter a obrigação em desbloquear o aparelho, somente indenização a 

título de danos morais. Isto torna certo que o aparelho ainda permanece 

bloqueado. Somente para elucidar, houve oportunidade para a requerida 

proceder ao desbloqueio e analisar o motivo do bloqueio indevido. Neste 

compasso, a autora necessitou comprar outro aparelho de celular visando 

desenvolver suas atividades profissionais usualmente, eis que depende 

do celular para receber ligações de clientes. Contudo, diante da inversão 

do ônus da prova legalmente prevista e em razão da hipossuficiência do 

consumidor, bem como da maior facilidade da requerida em produzir prova 

contrária; não cumpriu fazê-lo. Frise-se que o objeto da presente demanda 

trata de falha na prestação de serviços por parte da ré. Conclusivamente, 

prossegue-se ao dever de desbloquear o aparelho indicado na exordial e 

ressarcir o valor pago pela autora no novo aparelho de telefone móvel. 

DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está igualmente presente, uma 

vez que são evidentes os transtornos causados pelo vício do produto que 

afetaram inclusive a vida diária da Requerente. Observa-se, ainda, que a 

responsabilidade da Requerida é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. A responsabilidade da Requerida restou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas, principalmente por motivo de 

que perpetrou com descaso durante todas as tentativas da requerente. 

Em momento algum apresentou uma resposta satisfatória quanto à falha 

no serviço prestado, mesmo com a determinação em caráter liminar. De 

outra banda, a requerente elucidou que depende do telefone celular para 

desempenhar sua profissão. Neste sentido, confira-se: “TJ-MG - Apelação 

Cível AC 10284140014994001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

06/03/2015 Ementa: DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - EMPRESA TELEFONIA MÓVEL- INDENIZAÇÃO DEVIDA - O 

Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a 

responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços. - Quanto à fixação da indenização decorrente do dano moral, 

devem ser analisadas as peculiaridades do caso concreto, devendo 

sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as 

circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e 

seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para 

reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa, em 

face de seu caráter pedagógico.”. E “TJ-RS – Recurso Cível 71007649064 

RS (TJ-RS) Data de publicação: 05/06/2018 Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL 

POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DO IMEI DO APARELHO CELULAR. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DA PARTE E/OU DE 

TERCEIRO. BLOQUEIO INDEVIDO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL 

CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO TELEFONE POR CERCA DE SETE 

MESES. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$2.000,00. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO 

(recurso Cível nº.71007649064. Primeira Turma Recursal Cível. Turmas 

Recursais. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo. Julgado em 

29/05/2018.)”. E mais. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, 

“o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: “...na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Nessa toada, 

considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim 

como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo 

razoável a tal título o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais). 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a requerida: a) à 

obrigação de desbloquear o aparelho celular pertencente ao IMEI 

Nº357208071310088; b) ressarcimento pelo valor de R$1298,20 (um mil, 

duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos); c) à indenização a título 

de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), 

cujas correções monetárias devem ser feitas pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 
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D´Oeste, 22 de agosto de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada 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. Mirassol 

D’Oeste-MT, 28 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000051-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIA FATIMA BERGAMASCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA RABELO SAVOINE (EXECUTADO)

 

Vistos. CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens indicado 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos executados e 

aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição 

proposta será menos onerosa e não trará prejuízo aos exequentes. Se o 

oficial de justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o 

exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, 

com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-82.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MODENEZ (EXEQUENTE)

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO ALVES NETO (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12203436, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-37.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

EDINEIA MISSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000384-37.2017.8.11.0011 REQUERENTE: EDINEIA MISSIAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico 

que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de Alvará 

de Levantamento nos presentes autos sob nº 430590-6, consoante 

determinado pela R. Decisão de ID. 14557537, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 29 de agosto de 2018 MAYLA GIMENES DE 

MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LACERDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000315-68.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ADRIANO LACERDA GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Em que pesem 

os autos tenham vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que 

a requerida juntou aos autos documento que inverte o ônus da prova ao 

requerente (ID 14564140), razão pela qual, imperativa sua intimação para 

manifestar acerca de referido documento, nos moldes do art. 7º e 9º do 

CPC. Assim, INTIME-SE o requerente para manifestar acerca do 

documento de ID 14564140, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-44.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

LEIDIANE DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000390-44.2017.8.11.0011 REQUERENTE: LEIDIANE DE SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico 

que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de Alvará 

de Levantamento nos presentes autos sob nº15039961, consoante 

determinado pela R. Decisão de ID.14557523, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 
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o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 29 de agosto de 2018 ORDALICE BARBIZANI 

PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-74.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

DESINAI DOS SANTOS SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000388-74.2017.8.11.0011 REQUERENTE: DESINAI DOS 

SANTOS SILVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 15039889, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 14557528, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 29 de agosto de 2018 ORDALICE BARBIZANI 

PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRENE FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000260-54.2017.8.11.0011 REQUERENTE: LUCIRENE FERREIRA 

DE FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

430595-7/2018, consoante determinado pela R. Decisão de ID.14557600, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 29 de agosto de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-48.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL LONGONI COSTA (REQUERENTE)

VILMA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

MAYKELAINE LONGONI COSTA (REQUERENTE)

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RICARDO AMIZO (ADVOGADO(A))

FERREIRA FOTO E VIDEO - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos ante o pedido de penhora sob o 

faturamento da empresa, mediante ofício às empresas de cartão de 

crédito Visa, Mastercard e Elo, em id nº 12628242. Pois bem. O pedido 

perseguido pelo autor encontra guarida no art. 855, do CPC: “Art. 855. 

Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese 

prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao 

terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor; II - ao 

executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do 

crédito.” Embora o dispositivo supra não descreva claramente a 

possibilidade da penhora recair sobre o faturamento da empresa, o e. STJ 

firmou o entendimento de que tal possibilidade está prevista indiretamente 

de modo a se equiparar ao estabelecimento comercial. Senão, vejamos: 

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO 

DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 

Justiça, a penhora sobre o faturamento da empresa, em execução fiscal, 

é medida excepcional e só pode ser admitida quando presentes os 

seguintes requisitos: a) não localização de bens passíveis de penhora e 

suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; 

b) nomeação de administrador (art. 677 e seguintes do CPC); e, c) não 

comprometimento da atividade empresarial. 2. Existentes bens a garantir a 

satisfação do crédito, incabível a medida excepcional pleiteada, porquanto 

a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale à penhora sobre 

dinheiro. Precedentes. 3. Hipótese de não incidência da Súmula 7/STJ, uma 

vez que todos os fatos indispensáveis para a solução da controvérsia 

encontram-se descritos no acórdão recorrido. Agravo regimental 

improvido. (STJ - AgRg no REsp: 919833 RJ 2007/0016457-8, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/04/2011, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011)” (negrito 

acrescido) Nesta senda, a medida perseguida possui caráter excepcional, 

sendo cabível apenas quando todos os outros meios de tentativas de 

penhora se esgotarem, sendo certo, in casu, o referido esgotamento 

consoante se depreende das outras tentativas já frustradas constante 

nos autos. Acerca de tal tema, preceitua o art. 866, CPC, in verbis: “Art. 

866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, 

esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito 

executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento 

de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do 

crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o 

exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará 

administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma 

de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as 

quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de 

serem imputadas no pagamento da dívida.” (negritos nossos) Além do 

mais, em sede de execução, cumpre ao Magistrado garantir a efetivação 

do princípio da proporcionalidade, bem como da menor onerosidade para a 

parte executada, a fim de evitar prejuízos pertinentes à economia da 

empresa de modo a afastar o comprometimento drástico de sua atuação 

no mercado industrial. No mesmo raciocínio, o nosso diploma processual 

civil dispõe que: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder 

promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos 

gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser 

a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais 

eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos 

executivos já determinados.” (negritos nossos) No mesmo sentido, eis os 

entendimentos consolidados pelos Tribunais Superiores: “TRF-2 - AG 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 201002010071971 (TRF-2) Data de 

publicação: 22/12/2010 Ementa: EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA SOBRE O 

FATURAMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – ESGOTAMENTO DE TODAS 

AS FORMAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – CABIMENTO 1. A disciplina 

da penhora sobre o faturamento é construção jurisprudencial que não 

encontra abrigo específico nas leis processuais invocadas. 2. Esse 

procedimento só pode ser adotado excepcionalmente, desde que 

esgotadas todas as possibilidades de penhora de outros bens. 3. 

Tratando-se de medida excepcional, o delineamento para a quantificação 

do montante a ser penhorado é análogo ao que permite a penhora sobre o 

faturamento, qual seja, o que menor onere ao devedor, sem olvidar do 

direito da parte exeqüente na satisfação do seu crédito. 4. O E. S.T.J vem 

se posicionando no sentido da possibilidade da penhora do faturamento, 

em até 5% (cinco por cento), desde que reunidas certas condições 

excepcionais, entre elas, que a fixação do percentual, consideradas as 

circunstâncias específicas, não inviabilize o funcionamento da empresa, 

as quais se encontram presentes neste feito 5. Requer a agravante o 

deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa executada no 

percentual de 10% (dez por cento). No entanto, considero razoável a 

penhora no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento da 

empresa. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. TJ-SP - Agravo 

d e  I n s t r u m e n t o  A I  2 0 2 1 2 7 4 3 0 2 0 1 6 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2021274-30.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 17/03/2016 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Penhora de 

10% sobre faturamento da empresa executada, até o limite do crédito 

exequendo - Possibilidade, ante a presença dos requisitos que justificam a 

excepcionalidade da medida, tais como a fixação de percentual razoável e 

inexistência de bens passíveis de garantir da satisfação do crédito 

exequendo, não obstante todos os esforços envidados pela Fazenda 

Estadual desde a propositura da execução – Precedentes do STJ - 

Ausência de provas no sentido de que a constrição seja capaz de 
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inviabilizar o próprio funcionamento da empresa – Decisão agravada 

mantida – Recurso não provido.” (negritos acrescidos) Ex positis, nos 

termos do art. 866 do NCPC, DEFIRO o pedido de id nº 12628242, de modo 

que SE EXPEÇA mandado de penhora, no percentual cuja fixação 

DETERMINO que seja realizada sobre 10% do faturamento da empresa 

executada, a ser cumprido mediante expedição de OFÍCIO às empresas de 

cartão de crédito VISA, ELO e MASTERCARD, sendo observados o 

elevado valor do débito exequendo concomitante à proporcionalidade da 

execução e devendo a Secretaria de Vara expedir o necessário a tanto. 

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que entender de direito, sendo o silêncio interpretado como 

quitação integral. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262103 Nr: 2693-14.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleitson Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 28 de agosto de 2018, às 14h00min.

Autos n°: 262103

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré, este, as testemunhas e as Acadêmicas de Direito 

Bruna Caroline de Castro Pereira e Lara Volpato Nunes.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida procedeu-se com a oitiva das testemunhas 

Edna Ederli Coutinho, Guilherme Henrique Moraes, Bruna Ferrarin Pasquini, 

Maria Cecília da Silva Nunes, Vanessa Aparecida da Silva 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:

 Cumprido parcialmente a presente missiva, devolva-se os autos com 

nossas homenagens.

Frise-se que a testemunha Ubirajara Vicente Lucca não mais atua nesta 

Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, segundo certidão de fl. 21.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marcus Vinícius Esbalqueiro

Defensor Público

Cleitson Aparecido Gonçalves

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260665 Nr: 2099-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Alves de Sousa, José Raimundo da 

Silva Caxias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 28 de agosto de 2018, às 14h50min.

Autos n°: 260665

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor das partes rés, estes e as Acadêmicas de Direito Bruna Caroline 

de Castro Pereira e Lara Volpato Nunes.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas André 

Luiz Silveira, Diego Câmara Aquino de Lavor e procedido o interrogatório 

das partes rés. 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 desistiram da oitiva da vítima.

Memoriais finais e sentença proferidos oralmente, mediante CD 

áudio-visual.

Os réus asseveraram que não desejam recorrer.

A defesa técnica desiste do prazo recursal.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da oitiva da vítima.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ RAIMUNDO DA 

SILVA CAXIAS, devidamente qualificados nos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 171, caput, c/c art. 14, II, e art. 333, todos do CP, em 

concurso material de delitos e CONDENAR o réu VALDECIR ALVES DE 

SOUSA nas penas do art. 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, e 

ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 333 do CP, de acordo com o art. 

386, VII, do CPP, pelo que passo a dosimetria das penas dos réus.

• Do réu José Raimundo da Silva Caxias.

a) Crime do art. 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o 

motivo do crime restringiu-se à vontade de obter vantagem indevida, em 

prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, o qual já é punido pela própria 

tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão 

relatadas nos autos, nada tendo a se valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de 

reclusão.

Concorrem a circunstância atenuante previstas no art. 65, III, “d”, do CP 

(confissão espontânea) com a agravante prevista no art. 61, II, “h”, ambos 

do CP, sendo que aquela prepondera sobre esta. Todavia, considerando 

que a pena base restou fixada no mínimo legal, aqui não será valorada.

Há a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, pelo que 

reduzo sua pena em apenas 1/3 (um terço), à medida que os réus foram 

presos quando já iniciada a transação bancária com a vítima, pelo fixo sua 

pena definitivamente em 08 (oito) meses de reclusão, por inexistirem 

causas de aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 06 (seis) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.

b) Crime previsto no art. 333 do CP.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o 

motivo do crime restringiu-se à vontade de não responder pelo crime de 

estelionato, não exasperando a gravidade do delito; as circunstâncias 

estão relatadas nos autos, nada tendo a se valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 
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resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de 

reclusão.

Há a circunstância atenuante previstas no art. 65, III, “d”, do CP (confissão 

espontânea). Todavia, considerando que a pena base restou fixada no 

mínimo legal, aqui não será valorada.

Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, mantenho a pena 

definitiva do réu em 02 (dois) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.

Em virtude do concurso material de delitos, fica o réu definitivamente 

condenado a pena de 02 (dois) e 08 (oito) meses de reclusão e 16 

(dezesseis) dias multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à data dos fatos.

Em decorrência do disposto pelo art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, tendo 

em vista que a pena aplicada é inferior a 04 anos, o réu deverá iniciar o 

cumprimento de pena em regime aberto.

Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena do 

condenado por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo 

Juízo das Execuções Penais em audiência admonitória, com base no art. 

44 do Código Penal.

Havendo a substituição, não há falar em suspensão condicional da pena 

(art. 77, III, do CP).

• Do réu Valdecir Alves de Sousa.

a) Crime do art. 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o 

motivo do crime restringiu-se à vontade de obter vantagem indevida, em 

prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, o qual já é punido pela própria 

tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão 

relatadas nos autos, nada tendo a se valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de 

reclusão.

Concorrem a circunstância atenuante previstas no art. 65, III, “d”, do CP 

(confissão espontânea) com a agravante prevista no art. 61, II, “h”, ambos 

do CP, sendo que aquela prepondera sobre esta. Todavia, considerando 

que a pena base restou fixada no mínimo legal, aqui não será valorada.

Há a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, pelo que 

reduzo sua pena em apenas 1/3 (um terço), à medida que os réus foram 

presos quando já iniciada a transação bancária com a vítima, pelo fixo sua 

pena definitivamente em 08 (oito) meses de reclusão, por inexistirem 

causas de aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 06 (seis) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.

Em decorrência do disposto pelo art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, tendo 

em vista que a pena aplicada é inferior a 04 anos, o réu deverá iniciar o 

cumprimento de pena em regime aberto.

Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena do 

condenado por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo das 

Execuções Penais em audiência admonitória, com base no art. 44 do 

Código Penal.

Havendo a substituição, não há falar em suspensão condicional da pena 

(art. 77, III, do CP).

Os condenados poderão apelar em liberdade, tendo em vista que a pena 

privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.

Expeçam-se imediatos alvarás de soltura, salvo se por outro motivo devam 

permanecer custodiados.

Isento os réus do pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado tomem-se as seguintes providências:

a) Lance os nomes dos réus no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §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.

Recebo o recurso formulado pelo Ministério Público, devendo-se abrir 

prazo para razões e contrarrazões recursais.

Após, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

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

Frank Monezzi Soares

Advogado

Valdecir Alves de Souza

Parte ré

José Raimundo da Silva Caxias

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252512 Nr: 4333-86.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Rodrigues Neto - 

OAB:20.730, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18.387

 PROCESSO/CÓD. Nº 252512

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu CLEBER RODRIGUES NETO, devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções penais 

previstas no art. 129, §9º, do Código Penal, por duas vezes, pela prática 

dos fatos delituosos descritos na denúncia de fls. 05/06.

 Denúncia recebida em 11.12.2017 (fl. 65/65-v).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 71/73).

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas, a vítima 

e procedido o interrogatório do réu (fl. 120).

 O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 121/127, 

ratificando os termos da inicial acusatória.

A defesa, por sua vez, apresentou memoriais finais às fls. 129/133, nos 

quais almejou a absolvição do acusado pela ocorrência da legítima defesa 

ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou fixação da pena no 

mínimo legal, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direito.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Materialidade.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de prisão em 

flagrante de fl. 08, boletins de ocorrência policial de fls. 09/10, relatório 

policial de fls. 13/17, pedido de providências protetivas de fl. 23, exame de 

lesão corporal de fls. 45/47, mapa topográfico para localização de lesões 

de fl. 48/48-v e pelos depoimentos prestados nas fases policial e judicial.

Autoria.

Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos e 

recai na pessoa do réu, face ao vasto arcabouço probatório aviado 

durante a persecução penal.

Segundo apurado, no dia 28.07.2017, por volta das 20:15h, o denunciado 

se dirigiu à residência da vítima Jacqueline, sua ex-namorada, e desferiu 

socos em sua cabeça, causando-lhe lesões corporais.

Consta ainda que, passadas algumas horas, já na madrugada do dia 

29.07.2017, às 01:00h, o acusado voltou a ofender a integridade física da 

vítima, dessa vez que com socos na cabeça e orelha que ocasionaram 

sangramento, exigindo intervenção médica.

O acusado, interrogado ao final da instrução processual, negou a prática 
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do delito, asseverando que, inicialmente, foi até à residência da vítima para 

entregar uma passagem que havia comprado para ela, que iria viajar no 

dia seguinte. Contudo, narrou que, ao chegar à residência, a vítima ficou 

com ciúmes porque ele estava arrumado, pronto para sair, ao passo que 

começou a jogar produtos de limpeza contra si, motivo pelo qual foi 

embora, sem noticiar qualquer agressão neste momento.

Prosseguiu relatando que depois de ir embora, verificou que tinha 

esquecido de deixar a passagem com a vítima, pelo que retornou à sua 

residência e, em meio a nova discussão, ao tentar deixar novamente a 

casa da ofendida, esta lhe enforcou por trás e deu uma mordida em suas 

costas, de modo que tentou se desvencilhar com os braços, atingindo-lhe 

a face, que possivelmente ocasionou as lesões verificadas na vítima (CD 

mídia áudio visual de fl. 120).

A vítima, por sua vez, disse que o acusado, incomodado por ela ter saído 

com dois amigos na data dos fatos, no período vespertino, foi tirar 

satisfação sobre o ocorrido, instante em que lhe agrediu com tapas no 

rosto e quebrou alguns abjetos que guarneciam a residência, mas logo foi 

embora. Entretanto, asseverou que, após ter comunicado as agressões à 

polícia e retornado à sua residência, o acusado foi novamente à sua 

procura e provocou novas lesões, dessa vez com socos e tapas na 

cabeça que ocasionaram sangramento em sua orelha.

Nesse sentido, colaciono abaixo o depoimento prestado pela ofendida em 

solo judicial, que ratificou aquele prestado na fase policial, in verbis:

“[...] Que os dois tinham um caso [...] Que na data dos fatos a declarante 

iria viajar para São Paulo [...] Que tinham plano de morar juntos em Cuiabá 

[...] Que iria viajar no sábado [...] Que dormiu na quinta-feira na casa do 

acusado porque tinha perdido a chave de sua casa [...] Que brigaram 

quando acordaram e terminaram o relacionamento [...] Que nesse dia foi 

para o balneário com dois amigos [...] Que no mesmo dia, mais tarde, o réu 

ligou para saber se poderia se despedir da vítima e lhe entregar a 

passagem [...] Que a vítima disse que sim, já que nunca tinham brigado [...] 

Que quando o réu chegou à sua residência, ele perguntou onde a 

declarante tinha ido à tarde [...] Que ela respondeu que não devia 

satisfação [...] Que o acusado foi embora e encontrou a amiga da vítima e 

tomou o celular dela. Depois ele retornou à residência da vítima, quebrou 

seu celular, quebrou o ‘tablet' da sua filha e outros pertences [...] Que 

começaram a discutir e o réu desferiu uns tapas no rosto da declarante, 

depois ele foi embora [...] Que depois disso foi até à Delegacia para 

comunicar as agressões [...] Que quando estava na Delegacia na 

companhia de sua amiga, ele ligou para essa amiga para dizer que estava 

arrependido [...] Que algum tempo depois, quando já estava de volta em 

sua casa, o réu foi até lá, pulou o muro e perguntou se tinha algum homem 

com a vítima [...] Que o acusado começou a bater na vítima e nisso ela 

correu [...] Que ele bateu na cabeça da declarante e fez um corte que 

precisou levar quatro pontos [...] Que na hora que o acusado viu que a 

declarante estava sangrando ele saiu correndo [...]”. (CD mídia audiovisual 

de fl. 120)

Cumpre assinalar que as declarações da vítima encontram respaldo no 

exame de lesão corporal carreado às fls. 45/47, cuja descrição aponta 

“três equimoses na região frontal, paralelas; hematoma com equimose na 

região malar esquerda; equimose na região do lado auricular esquerdo; 

edema na região geniana esquerda; edema na região perietal esquerda 

posteriormente; lesão suturada com 04 pontos na região zigomática direita, 

acima da região auricular direita.”.

 Ademais, a testemunha Cleverson Gonçalves Pereira, investigador de 

polícia civil, confirmou em Juízo as lesões apresentadas pela vítima, a qual 

se dirigiu à Delegacia depois da primeira agressão sofrida, quando foi 

constatada por ele a vermelhidão em seu rosto, bem como que, em 

seguida, recebeu um telefonema informando que a vítima tinha sido 

novamente agredida, pelo que se deslocou ao Hospital Samuel Greve e 

comprovou que as lesões eram mais graves e que ela já estava sob os 

cuidados médicos, sendo o responsável pelo registro fotográfico de fls. 

57/61, que comprova os ferimentos (CD mídia audiovisual de fl. 120).

Logo, os fatos apresentados na inicial, confirmados judicialmente sob o 

crivo do contraditório, evidenciam a conduta do réu em lesionar a vítima 

Jacqueline da Silva, com quem mantinha relacionamento amoroso, 

causando-lhe os ferimentos descritos no exame pericial de fls. 45/47, um 

deles, inclusive, com a necessidade de ser suturado com 04 pontos, em 

virtude do sangramento.

Outrossim, não se descuida que a versão apresentada pelo réu no sentido 

de que foi mordido pela vítima em suas costas encontra guarida no exame 

de lesão corporal de fls. 41/43, que descreve, dentre lesões e 

escoriações nos antebraços direito e esquerdo, uma lesão na região 

escapular direita parecida com as formadas por dentes e por mordedura, 

revelando a existência de uma luta corporal entre os envolvidos e lesões 

recíprocas.

Todavia, em que pese a presença da mencionada lesão, localizada nas 

costas do acusado, conforme mapa topográfico de fl. 44-v, tenho que as 

lesões sofridas pela vítima, indiscutivelmente mais graves, aliado ao fato 

de haver uma diferença considerável de compleição física entre ela e o 

acusado, este mais forte, como se verificou durante a audiência de 

instrução e julgamento (mídia de fl. 120), impossibilitam o reconhecimento 

da legítima defesa, como vindicado pela defesa em seus memoriais finais.

Assim, ainda que se cogite que as agressões tenham partido da vítima, as 

circunstâncias do delito demonstram que o acusado não se utilizou 

moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão, 

pois não há como reputar moderadas e necessárias as lesões 

provocadas na ofendida, consubstanciadas em duas equimoses, dois 

edemas, um hematoma e uma lesão suturada com 04 pontos, todas 

localizadas na região da cabeça (fl. 48/48-v), notoriamente 

desproporcionais às lesões verificadas no acusado, sendo uma lesão e 

um hematoma no antebraço direito, uma escoriação no antebraço 

esquerdo e uma lesão tipo equimose nas costas (fl. 44/44-v).

 Ora, tivesse o acusado apenas a intenção de repelir injusta agressão 

provocada pela vítima, certamente a teria repelido de maneira menos 

drástica e violenta, mormente pela diferença de porte físico entre eles.

Desta forma, não merece prosperar a tese de que o acusado tenha agido 

em legítima defesa e que algumas das lesões apresentadas pela vítima 

foram provenientes da uma queda, porquanto desprovida de suporte 

probatório e de proporcionalidade, restando comprovado, por outro lado, o 

excesso doloso por parte do réu, o que causou à ofendida lesões 

corporais que configuram o delito tipificado no art. 129, §9, do Código 

Penal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO 

CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER (CP, ART. 129, § 9º). MATERIALIDADE E AUTORIA 

PRESENTES. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÕES RECÍPROCAS E 

LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO 

PROBATÓRIO COESO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IRRELEVÂNCIA. 

RECURSO PROVIDO. 1. Os depoimentos prestados pela vítima, em sede 

inquisitorial e em juízo, são uníssonos quanto à agressão cometida por seu 

companheiro, fato admitido por este e corroborado pelo laudo de exame de 

lesões corporais, elementos estes suficientes à comprovação da 

materialidade e da autoria delitiva. 2. Diante da desproporcionalidade entre 

as lesões sofridas pela vítima e as escoriações no réu, não há como 

cogitar a ocorrência de lesões recíprocas e de legítima defesa. 3. Nos 

crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da 

vítima possui especial relevância, sobretudo quando o relato é coerente, 

repetido na fase inquisitorial e em juízo, e as lesões descritas no exame de 

corpo de delito condizem com a narrativa das agressões descritas. 4. Nos 

crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a 

reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo 

processado não constituem óbice à persecução penal, por se tratar de 

crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da 

integridade física e psíquica da mulher. 5. Recurso conhecido e provido. 

(TJ-DF - 20161410008856 DF 0000846-47.2016.8.07.0014, Órgão 

Julgador: 3ª TURMA CRIMINAL, Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2018 . 

Pág.: 199/204, Julgamento: 1 de Março de 2018, Relator: WALDIR LEÔNCIO 

LOPES JÚNIOR).

Ainda, encontra-se delineado nos autos a ocorrência de dois crimes de 

lesão corporal em continuidade delitiva, como posto na denúncia, 

conforme se extrai das declarações prestadas pela vítima em ambas as 

fases do processo, quando asseverou ter sido agredida no dia dos fatos 

em duas oportunidades, conforme narrado nos boletins de ocorrência 

policial nº 2017.251209 (fl. 09) e nº 2017.251284 (fl. 10), circunstância 

esta corroborada pelo depoimento da testemunha Cleverson Gonçalves 

Pereira, investigador de polícia civil responsável pelo atendimento à 

ofendida nas duas situações descritas, que condizem com o histórico de 

agressões narrado.

Destarte, presentes os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e 

mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras 

semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, tenho como aplicável à 

espécie o art. 71, caput, do Código Penal.
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Portanto, diante das provas produzidas, restam satisfatoriamente 

demonstradas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal 

praticado pelo réu no âmbito doméstico e familiar, não havendo qualquer 

causa excludente de ilicitude ou extintiva da punibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para o fim de CONDENAR o réu CLEBER RODRIGUES NETO, já qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções penais previstas no art. 129, §9º, 

do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do 

art. 71 do Código Penal.

Passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do 

Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; não há maus antecedentes a serem 

valorados; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o 

motivo do crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de 

valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada 

tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais 

à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime.

 Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo as duas penas-base no mínimo legal, em 03 

(três) meses de detenção cada.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de 

diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo as duas penas definitivas do 

réu em 03 (três) meses de detenção cada.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71, caput, do Código 

Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da prática de 02 

(duas) infrações, as quais tiveram a pena dosada em patamares iguais, 

aplico a pena de uma delas, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), 

ficando o réu definitivamente condenado à pena de 03 (três) meses e 15 

(quinze) dias de detenção.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do 

art. 33, §2º, “c”, e §3°, do Código Penal, por se tratar de réu primário.

Tendo em vista que o crime foi praticado com violência contra a mulher, 

torna-se inadmissível a substituição estabelecida no art. 44 do CP.

De outro modo, é cabível a suspensão da pena prevista no artigo 77 do 

Código Penal, motivo pelo qual concedo ao condenado o direito à 

suspensão condicional da pena, pelo que a suspendo pelo prazo de 02 

(dois) anos, nos moldes do art. 78, §2º, do Código Penal, ficando o réu 

sujeito às seguintes condições:

I- proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição ou 

estabelecimentos congêneres;

II- proibição de se ausentar desta Comarca sem anuência prévia do Juízo;

III- comparecimento mensal em Secretaria para informar e justificar suas 

atividades;

IV- manter o endereço atualizado nos autos.

V- Prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses, 

a ser especificada em audiência admonitória.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime de 

cumprimento da pena fixado foi o aberto, a pena foi condicionalmente 

suspensa e permaneceu solto durante toda a instrução processual.

Isento o réu do pagamento de custas processuais.

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. 72, §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.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 186271 Nr: 2078-97.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 PROCESSO/CÓD Nº 186271

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face dos réus CLEIA ALVES RODRIGUES e ADÃO MARTINS 

DA SILVA, vulgo “MAGRÃO”, devidamente qualificados nos autos, 

dando-os como incursos nas sanções penais previstas no art. 155, §4º, 

incisos I e IV, do Código Penal (1º FATO), e art. 244-B da Lei nº 

8.069/1990 (2º FATO), bem como em face do réu WANDER ORTEGA 

LEÃO, devidamente qualificado, dando-o como incurso nas sanções 

penais previstas no art. 180, caput, do Código Penal (3º FATO), pela 

prática dos fatos delituosos descritos na denúncia de fls. 09/11.

Denúncia recebida em 19.04.2013 (fl. 66).

Determinou-se o desmembramento dos autos à fl. 79, permanecendo os 

presentes somente em face do acusado ADÃO MARTINS DA SILVA, vulgo 

“MAGRÃO”.

Em 14.10.2013 foi determinada a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional (fl. 93).

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 98/102).

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas e a 

vítima, sendo decretada a revelia do acusado à fl. 144.

 O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 147/153, 

ratificando os termos da inicial.

A defesa, por sua vez, em alegações finais de fls. 164/168, requereu a 

absolvição do acusado quanto ao delito de corrupção de menores e, 

tocante ao crime de furto, fixação da pena no mínimo legal, regime inicial 

aberto, direito de recorrer em liberdade e suspensão condicional da pena.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Das Materialidades.

As materialidades dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores 

foram cabalmente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante 

de fl. 14, termo de reconhecimento fotográfico de fl. 26/26-v, boletim de 

ocorrência policial de fls. 40/42, laudo pericial de fl. 46, auto de apreensão 

de fl. 47, termo de reconhecimento de objeto de fl. 48, auto de avaliação 

de fls. 50/51, termo de entrega de fl. 52, auto de avaliação indireta de fl. 53 

e pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto na fase 

judicial.

Da Autoria.

Furto qualificado – 1º FATO.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a autoria 

delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre o réu, como 

se depreende dos depoimentos testemunhais prestados perante a 

Autoridade Policial e em Juízo.

A testemunha Lucas dos Santos Gomes, menor à época dos fatos, ouvida 

em Juízo, confirmou sua participação no delito, narrando que estava 

usando droga junto com o “Magrão”, alcunha do acusado Adão Martins da 

Silva, e, depois de acabar o entorpecente que estavam utilizando, 

decidiram furtar a residência da vítima, quando subtraíram diversos 

objetos, os quais foram entregues para terceiros revender e lhes 

repassar o dinheiro (CD mídia audiovisual de fl. 128).

Frise-se que a testemunha Lucas dos Santos Gomes efetuou o 

reconhecimento fotográfico do réu Adão Martins da Silva, vulgo “Magrão”, 

como sendo o comparsa que praticou o delito de furto em desfavor da 

vítima Cleonice, conforme termo de fl. 26/26-v.

A corroborar com o depoimento da testemunha Lucas, a corré Cleia Alves 

Rodrigues, na fase policial, disse ter participado do crime juntamente com 

“Luquinhas” e “Magrão”, seu então companheiro, ocasião em que bateram 

palma na residência da vítima e como viram que não tinha ninguém, 

decidiram entrar. Prosseguiu relatando que “Magrão” foi o responsável por 

arrombar a janela da casa, mas não viu de que forma. Após, reuniram 

vários objetos no interior da residência da vítima, os quais “Magrão” deixou 

em outra residência, na rua 07, no Bairro Jardim São Paulo (fls. 28/29).

As testemunhas José Pereira Gomes e Ednilson Teixeira de Araújo, 

policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a 

prisão da codenunciada Cleia, embora não tenham se recordado 
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precisamente dos fatos ao serem inquiridos em Juízo, em decorrência do 

lapso temporal decorrido, confirmaram o contido nos depoimentos 

prestados na fase policial, quando aduziram que os envolvidos Cleia e o 

menor Luquinhas foram presos e apreendidos, respectivamente, na posse 

de alguns dos objetos subtraídos e delataram a participação do acusado 

Adão Martins da Silva, vulgo “Magrão” (fls. 15 e 16).

O acusado, revel, não foi ouvido para prestar sua versão dos fatos.

 Desta forma, tenho que as declarações judiciais da testemunha Lucas 

dos Santos Gomes, em consonância com os depoimentos prestados na 

fase policial pelas testemunhas José Pereira Gomes e Ednilson Teixeira de 

Araújo, como também pela corré Cleia Alves Rodrigues, formam um 

conjunto probatório seguro a impor ao réu Adão Martins da Silva, vulgo 

“Magrão”, a autoria delitiva.

A qualificadora correspondente ao concurso de pessoas foi comprovada 

pelas firmes declarações prestadas nas fases policial e judicial, 

especialmente da testemunha Lucas dos Santos Gomes (CD mídia 

audiovisual de fl. 128) e codenunciada Cleia Alves Rodrigues (fls. 28/29), 

das quais se extrai que eles, na companhia do réu Adão Martins da Silva, 

vulgo “Magrão”, foram os autores do delito.

Assim, tenho que a autoria delitiva foi cabalmente demonstrada, bem como 

a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

 Todavia, em relação à qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do 

Código Penal, consubstanciada na destruição ou rompimento de obstáculo, 

esclarecedor foi o depoimento judicial da vítima Cleonice Pateis Ferreira, 

oportunidade em que deixou claro que o vidro da janela pela qual os 

acusados entraram já estava quebrado, pelo que referida qualificadora 

deve ser prontamente afastada (CD mídia audiovisual de fl. 146).

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a 

materialidade e autoria delitiva e, tendo em vista a tipicidade objetiva e 

subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, sua condenação 

quanto ao delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos 

termos do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, é medida que se impõe.

Corrupção de menores – 2º FATO.

Ao permear o conjunto probatório, inegável reconhecer que as provas se 

alinharam a demonstrar processualmente que o menor Lucas dos Santos 

Gomes estava engajado na conduta criminosa, em verdadeiro liame com o 

acusado Adão Martins da Silva, vulgo “Magrão”.

O tipo objetivo do crime em questão reclama que as condutas típicas de 

corromper ou facilitar a corrupção sejam realizadas por maior de idade 

praticando a infração penal juntamente com o menor ou induzindo-o a 

praticá-la, fato cabalmente evidenciado no caso vertente, porquanto, ao 

que se extrai dos autos, o acusado perpetrou o delito de furto qualificado 

com auxílio do menor, o qual participou ativamente dos atos executórios, 

reunindo os objetos furtados no interior da residência da vítima.

Em que pese as alegações defensivas, a exordial acusatória é clara em 

descrever que o acusado corrompeu o menor Lucas dos Santos Gomes, 

com ele praticando a infração penal descrita no “1º Fato”, havendo 

delineamento suficiente da conduta delitiva e do dolo, este consistente em 

cometer crime acompanhado de menor de idade, corrompendo-o.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é remansosa em consignar se 

tratar de crime formal, de perigo presumido, prescindindo, para sua 

caracterização, da prova da efetiva corrupção do menor, não tendo 

relevância se o infante já era corrompido à época do fato ou se dele partiu 

a iniciativa para o cometimento do delito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 

500, nos seguintes termos: “A configuração do crime previsto no artigo 

244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da 

efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”.

Sobre o tema, cito julgado da Corte Cidadã, in literis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. ROUBO. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR 

AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 

244-B, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. 

ABSOLVIÇÃO. MENOR JÁ CORROMPIDO AO TEMPO DOS FATOS. 

ARGUMENTAÇÃO DESCABIDA. SÚMULA N. 500 DO STJ. CRIME FORMAL. 

AUSENCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. - O STJ, seguindo a posição sedimentada pelo Supremo 

Tribunal Federal - STF, uniformizou o entendimento no sentido de ser 

inadmissível o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso 

previsto para a espécie, ressalvada a possibilidade da existência de 

flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício. - Nos 

termos da Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda 

fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da 

existência de circunstância atenuante. - Nos termos da Súmula 500 do 

STJ, o delito do art. 244-B do ECA é formal, motivo pelo qual não se 

discute se o menor já era corrompido ao tempo do crime. Habeas corpus 

não conhecido. (STJ- HC 311795/MS, Rel. Min. Ericson Maranho – 

Desembargador convocado do TJ/SP, T6 – Sexta Turma. Jul. 16/04/2015. 

Dje. 29/04/2015).

Ressalto, por fim, que os delitos de furto qualificado e corrupção de 

menores foram praticados no mesmo contexto fático, devendo-se 

reconhecer a ocorrência do concurso formal de crimes, nos termos do art. 

70, primeira parte, do códex Penal.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR DA RES 

FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO - CONCURSO DE 

AGENTES - RELEVÂNCIA PENAL - FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO 

DE OBSTÁCULO - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - AUSÊNCIA DE 

EXAME PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE - PRESENÇA DOS VESTÍGIOS – 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO 

ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

INVIABILIDADE - PARTICIPAÇÃO DO MENOR DEVIDAMENTE 

COMPROVADO - RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O 

FURTO QUALIFICADO E A CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. [...] ”Para a consumação do crime de 

corrupção de menores basta a simples participação do adolescente em 

prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos, sendo totalmente 

irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido 

(Súmula 500 do STJ). Constatando-se uma só ação para a prática de dois 

crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto 

qualificado e corrupção de menores. (Ap 102586/2017, DES. PAULO DA 

CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado 

no DJE 15/12/2017)

Nesse diapasão, comprovada a perpetração do delito de corrupção de 

menores, o veredicto condenatório é de rigor.

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a 

culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a sua condenação pelo delito 

de furto qualificado, na forma do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, 

e pelo cometimento do crime de corrupção de menores, descrito no art. 

244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal de crimes, nos moldes do 

art. 70, primeira parte, do Código Penal.

 Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o réu ADÃO MARTINS DA SILVA, vulgo “Magrão”, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 

155, §4º, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, em concurso 

formal de crimes, nos moldes do art. 70, primeira parte, do Código Penal.

Do crime de furto qualificado – art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (1º 

FATO).

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes, consoante se depreende da certidão retirada do sistema 

APOLO; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela 

própria tipicidade; as circunstâncias do delito são graves, porquanto 

cometido em concurso de pessoas, sendo o comparsa menor de idade, 

porém, deixo de valorá-las, vez que a primeira representa a qualificadora 

do delito em questão e a segunda configura o crime de corrupção de 

menores, pelo qual o acusado também foi condenado, evitando-se bis in 

idem; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo 

legal, em 02 (dois) anos de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de 

diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do 

acusado em 02 (dois) anos de reclusão.
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Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.

Do crime de corrupção de menores – art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (2º 

FATO).

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes, tendo em vista que não ostenta condenação anterior 

transitada em julgado; poucos elementos foram coletados a respeito da 

conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-las; o motivo é inerente ao delito, o qual já é punido pela própria 

tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, verificando-se inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano 

de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de 

diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do 

acusado em 01 (um) ano de reclusão.

• Do concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte, do Código Penal):

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 70, primeira parte, do 

Código Penal (concurso formal próprio), tendo em vista que as penas são 

distintas e que a maior delas é de 02 (dois) anos de reclusão, exaspero-a 

em 1/6 (um sexto), ficando o réu ADÃO MARTINS DA SILVA condenado, 

definitivamente, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, 

§2º, “c”, do Código Penal, visto que a pena fixada é inferior a quatro anos 

e o réu não é reincidente.

Estando preenchidos os pressupostos legais da substituição a que se 

refere o art. 44 do Código Penal, substituo a pena do condenado por duas 

restritivas de direitos, a serem especificadas em audiência admonitória.

Havendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, resta prejudicada a suspensão condicional da pena, prevista no 

art. 77 do Código Penal.

O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que o regime 

fixado foi o aberto, a pena privativa de liberdade foi substituída por 

restritivas de direitos e que permaneceu solto durante toda a instrução 

processual.

Considerando os trabalhos realizados pelo advogado nomeado à fl. 158, 

arbitro 05 (cinco) URH a título de honorários advocatícios, a serem 

executados ulteriormente em face do Estado de Mato Grosso.

Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais.

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. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intime-se o réu por edital, vez que revel.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 215667 Nr: 2971-54.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones Teixeira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 PROCESSO/CÓD. Nº 215667

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal promovida contra Jones Teixeira de Sousa, 

devidamente qualificado nos autos.

 O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceito pelo acusado. O 

acordo foi homologado.

Transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da benesse, e tendo o acusado 

adimplido todas as condições a ela impostas, vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Constam nos autos os documentos que comprovam o adimplemento das 

condições impostas na proposta.

Sendo assim, verifica-se que houve o integral cumprimento das condições 

entabuladas em audiência, conforme manifestação do Ministério Público de 

fl.104 e certidão de fl.103.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JONES TEIXEIRA DE 

SOUSA e julgo extinto o processo.

Após, arquivem-se os autos mediante as comunicações e anotações 

necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 234903 Nr: 91-21.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilda Firmino Veroneze, Rogério Araújo 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Vieira Ramos - 

OAB:5012-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 234903

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Zenilda Firmino Veroneze.

A ré não foi localizada para citação, pelo que o Ministério Público requereu 

sua citação por edital, uma vez que foram frustradas as tentativas de 

citação pessoal.

Desta forma, defiro a citação por edital requestada.

Transcorrido o prazo para manifestação, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253842 Nr: 5136-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovan Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCINO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:30.299

 Processo/CI nº 253842

Vistos, etc.

Considerando o despacho proferido pelo Juízo da Comarca de São José 

dos Quatro Marcos/MT (fl.1302), o qual concede a anuência para a 

transferência do indiciado Geovan Firmino da Silva, mediante permuta do 

preso Marcelo Ferreira, determino que seja assim procedido.

Ademais, designo audiência para a realização do interrogatório do 

denunciado para o dia 27/09/2018, às 17h00min.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253842 Nr: 5136-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovan Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCINO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:30.299

 Processo/CI nº 253842

Vistos, etc.

Considerando o despacho proferido pelo Juízo da Comarca de São José 

dos Quatro Marcos/MT (fl.1302), o qual concede a anuência para a 

transferência do indiciado Geovan Firmino da Silva, mediante permuta do 

preso Marcelo Ferreira, determino que seja assim procedido.

Ademais, designo audiência para a realização do interrogatório do 

denunciado para o dia 27/09/2018, às 17h00min.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 120665 Nr: 45-08.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaque Diego de Jesus Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Fernandes de Sá - 

OAB:16.655-MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 120665

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Isaque Diego de 

Jesus Santos, nos moldes do acórdão às fls. 226/230.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001386-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FELTRIM SOUZA (ADVOGADO(A))

RODRIGO FERNANDES TURATTI (ADVOGADO(A))

ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMIR MARTINELLI (RÉU)

MIRIAM VERARDI (RÉU)

ODIR FRANCISCO MARTINELLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Processo: 1001386-74.2018.8.11.0086 / ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): 

RODRIGO FERNANDES TURATTI - MT13755/O, JULIANA FELTRIM SOUZA - 

MT9810/B-B Nos termos da legislação vigente e do §3º do artigo 1.206 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 

(id. 14793511 e 15050829) , requerendo o que entender de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias. Nova Mutum, 29 de agosto de 2018 CAMILLA 

LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001875-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (ORDENANTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BRITOS DE MORAES (ORDENADO)

GILSON BORGES DOS SANTOS (ORDENADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva ao 

Tribunal de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo. 

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda. Comunique-se o Tribunal Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1002084-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Santa Rita do Trivelato (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Laurita Anunciato de Almeida (ORDENADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva ao 

Tribunal de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo. 

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda. Comunique-se o Tribunal Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001964-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. ZOCANTE ME E OUTROS (ORDENADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva ao 

Tribunal de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo. 

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda. Comunique-se o Tribunal Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001898-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL KARNOSKI (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (ORDENADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos , etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva ao 

Tribunal de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo. 

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 
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natureza da demanda. Comunique-se o Tribunal Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001958-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MATSCHINSKE (ORDENADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva ao 

Tribunal de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo. 

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda. Comunique-se o Tribunal Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001296-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

WESLEY MARQUES SALMAZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Certifique-se acerca do integral cumprimento da 

decisão inicial (ID 14016541) e aguarde-se a realização da solenidade já 

designada nos autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 21 de agosto de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001942-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIER SOARES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim 

de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, 

proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura 

do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, 

bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Em sendo o caso, intime-se a parte Exequente para recolher as custas de 

diligência do oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

não cumprimento de mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á 

na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de agosto 

de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001508-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo de Direito da Comarca de Nova Mutum/MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

OLAM BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001772-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA FATIMA SILVA FLORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. De proêmio, corrija-se a autuação 

por verificar que se trata de Carta Precatória. Após, cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Em seguida, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 21 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37902 Nr: 906-65.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 11, da Resolução CJF 

458/2017, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa de seu 

procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício requisitório 

expedido nos autos às fls.224/225, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112768 Nr: 137-08.2018.811.0086

 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: Terra Santa Agro S.A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MARGARIDA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluisio Berezowski - 

OAB:206.324 - SP, FELIPE EMMANUEL DE FIGUEIREDO - OAB:375462, 

Ricardo Cholbi Tepedino - OAB:SP 143.227-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da complementação 

da diligência do oficial de justiça (vide certidão de fls.83/83V), no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), mediante emissão de guia através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito em favor de 

CLAYBER LUIZ SILVA NACHIBAL, nos termos do Provimento nº 007/2017, 

visto que a parte executada foi devidamente citada e intimada, porém o 

valor pago foi para diligência no perímetro urbano, o que não é o caso nos 

presentes autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52710 Nr: 3475-34.2011.811.0086

 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: Marcir Bonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Unibanco - Dibens Leasing S/A - 

Arrendamento Mercantil -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:MT 18.473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, e a manifestação da parte Requerida 

à fl. 184, intime-se a parte Requerente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110248 Nr: 6071-78.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cervejaria Petropolis do Centro Oeste Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aspam Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adonis Vinicius Marangoni 

Xavier - OAB:MT 19.801-O, Josy Anne Menezes Golçalves de 

Souza - OAB:MT 10.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Soares Branquinho 

- OAB:DF 19.172, Andre Soares Branquinho - OAB:MG 89.298, Paulo 

Sergio Hilario Vaz - OAB:DF 13.834, Sergio Marcus Hilario Vaz - 

OAB:GO 11.020

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presente 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

através de seus advogados, para manifestarem acerca da proposta de 

honorários do Sr. Perito às fls. 31/45, no prazo de 05 (cinco)dias, 

conforme decisão de fls. 19/21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114493 Nr: 1013-60.2018.811.0086

 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: LBP, SPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA FRANZ 

CORDEIRO GOGOLIN - OAB:24358/O, Kelly Cristina Franz Cordeiro 

Gogolin - OAB:OAB/MT 24.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De mais a mais, tendo em vista que já houve a fixação de pensão 

alimentícia conforme os termos do acordo de fls. 25/25v, INDEFIRO, por 

ora, o pedido liminarmente formulado para fins de majoração do valor dos 

alimentos, ante a ausência de documentos que demonstrem a modificação 

financeira da parte ré. Por outro lado, DEFIRO o pedido de expedição de 

ofício ao empregador do Requerido para que informe, no prazo de 15 

(quinze) dias, os rendimentos do demandado a teor do art. 5º, parágrafo 

7º, da Lei n. 5.478/68, bem como para que proceda ao desconto da 

pensão alimentícia já fixada em sede de acordo diretamente em folha de 

pagamento, mediante transferência para a conta indicada às fls. 34. Nos 

termos dos arts. 694 e 695 do Código de Processo Civil, designo o dia 01 

de outubro de 2018, ás 13h30min (horário oficial do Mato Grosso), para 

audiência de conciliação/mediação pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.Cite-se a parte 

Requerida, no endereço disposto na inicial, e intime-a dos termos da 

presente decisão, bem como notificando-a para comparecer à audiência 

de conciliação/mediação acompanhada de Advogado para que, querendo, 

responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do 

art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil.No que 

concerne a citação da parte Requerida, deve a Secretaria Judicial guardar 

observância a ordem legal disposta no art. 246 do Código de Processo 

Civil, salvo se houver pleito da parte Requerente em contrário.O 

cumprimento do mandado realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Tratando-se de carta precatória, fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento, nos termos do art. 261, 

“caput”, do Código de Processo Civil.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90702 Nr: 377-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO PEREIRA DIAS 41186435100, 

Armando Pereira Dias, AMANDA KELLY DE FRANCA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde em desfavor de Armando Pereira Dias 41186435100, 

Armando Pereira Dias e Amanda Kelly de Franca Dias.

A parte Exequente à fl. 61 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme constou no acordo às fls. 44/49.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P. I. C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24835 Nr: 1-66.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceval Centro Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Becker, Vivaldino Leonhart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Cristiano Pizzatto - OAB:MT 5.082, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Bunge Alimentos S.A. em 

desfavor de Walter Becker e Vivaldino Leonhatr.
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Com o regular trâmite da demanda, às fls. 102/104, a parte Exequente e o 

Executado Walter Becker apresentaram acordo com escopo de dirimir a 

discussão perpetrada na demanda.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as referidas partes às fls. 102/104 para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

DETERMINAR à expedição de alvará judicial para liberação dos valores 

depositados nos autos, observando a conta bancária informada à fl.104v°.

Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da 

CNGC/MT, comunicando a parte Autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a redação do artigo 

supramencionado:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

§ 3º 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.”

De mais a mais, alterem-se, pois, a capa dos autos e o Sistema Apolo para 

fins de retirar do polo passivo da demanda o Executado Walter Becker, 

quando, então, o feito prossegue em relação ao Executado Vivaldino 

Leonhart.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95498 Nr: 3369-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAVES COM. E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, Maria Cristina Rossetto Lopes, Naildo da 

Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Gomes - OAB:SP 

265.959, Emilene Aparecida Martins e Souza - OAB:SP 262.785, Ieda 

Maria Pando Alves - OAB:SP 125.618, Paulo Cesar Victorino de 

Paula - OAB:SP 282.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:, Wallison 

Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso (Código n. 113758).

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110020 Nr: 5949-65.2017.811.0086

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, para indeferir a petição inicial. Eventuais custas remanescentes 

pela parte postulante. Incabíveis honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se, observando as cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113758 Nr: 626-45.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naildo da Silva Lopes, Maria Cristina Rossetto Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIX SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes - OAB:SP 

265.959, Emilene Aparecida Martins e Souza - OAB:SP 262.785, Ieda 

Maria Pando Alves - OAB:SP 125.618, Paulo Cesar Victorino de 

Paula - OAB:SP 282.214

 Assim, ante aos fundamentos dispostos na presente decisão, INDEFIRO a 

concessão de efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução 

com relação à Embargante Maria Cristina Rosseto Lopes, ante a ausência 

de demonstração dos requisitos legais. Por outro lado, DEFIRO a 

concessão de efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução, 

somente com relação ao Embargante Naildo da Silva Lopes, forte no art. 

919, § 1º, do Código de Processo Civil, para fins de: DETERMINAR a 

suspensão dos atos executórios na Ação de Execução n. 

3369-96.2016.811.0086 - Código n. 95498, com relação a Naildo da Silva 

Lopes, até o julgamento dos presentes embargos ou ulterior 

deliberação.Certifique-se nos autos da Ação de Execução – Código n. 

95498, a suspensão conferida acima até que seja julgada a presente 

Ação de Embargos à Execução ou ulterior deliberação. De mais a mais, 

sem prejuízo do delineado supra, nos termos do art. 920, I, do Código de 

Processo Civil, ouça-se a parte Embargada para que, querendo, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, apresente impugnação. Por medida de economia 

processual, a norma não exige a citação da parte Embargada (Exequente), 

mas apenas sua oitiva em 15 (quinze) dias, a qual pode realizar-se na 

pessoa do Advogado constituído nos autos da Ação de Execução, via 

DJE.Com a manifestação da Embargada, dê-se vistas dos autos a parte 

Embargante para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, voltando-me os autos imediatamente conclusos em seguida. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90704 Nr: 378-50.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Cristina Nogueira de Lima e Cia Ltda 

Me, Renata Cristina Nogueira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o requerido no pleito à fl.29, no tocante a pesquisa 

para a localização de endereços da parte Requerida.

Nesse ponto, releva notar que somente fora tentada a citação da parte 

Requerida por carta de citação, cujo resultados fora “Endereço 

Insuficiente” (fl. 25) e “Desconhecido” (fl. 26), quando, então, possível a 

citação por oficial de justiça.

Desta forma, cite-se a parte Requerida por oficial de justiça, considerando 

que só tentada por carta de citação, quando, então, intime-se a parte 

Requerente para recolhimento da devida diligência ou emolumentos para 

carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49300 Nr: 385-18.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Terezinha de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diehl Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Ivonete Terezinha de Matos 

em desfavor de Diehl Confeccções Ltda – EPP.
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Com o regular trâmite da demanda, às fls. 56/58, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 56/58 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001301-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HONORIO KENER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada nos 

moldes do Decreto-Lei n. 911/69. Pois bem. Recebo a inicial e os 

documentos que a acompanham, bem como a emenda formulada nos 

autos. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada 

em contrato de financiamento para aquisição de bens pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante 

notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos 

ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, do art. 

2º, do Decreto-lei nº 911/69. Após a análise da inicial e da prova 

convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a 

concessão da medida liminar pretendida pelo Requerente, eis que 

demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se 

desincumbiu do ônus de comprovar a mora da parte Requerida mediante 

encaminhamento de notificação para o endereço constante no contrato e 

protesto. Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar 

requerida e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos. Deve-se primeiramente intimar a parte 

Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato 

contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319). O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida. Outrossim, não se revelando 

frutífera a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a 

inserção de restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema 

Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação 

dada pela Lei n° 13.043/2014. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de agosto de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43948 Nr: 3306-18.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Odair Tiritan, Elso 

Vicente Pozzobon, Ana Cláudia Sozin Tiritan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilton Schneider - 

OAB:5840-B/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551

 (...) Em consequência, verificando que os títulos de crédito sem aceite 

estão devidamente acompanhados das notas fiscais de produtos 

adquiridos e comprovantes de entrega de mercadorias, INDEFIRO o 

requerimento dos embargantes para extinção da execução em razão da 

desconstituição dos títulos, vez que presentes nos autos os requisitos 

dos artigos 1°, § 2°, e 15 da Lei de Duplicatas, além da certeza, liquidez e 

exigibilidade do título. Destarte, não obstante o fato de que os 

embargantes tenham aduzido que nunca teriam sido emitidas duplicatas 

nas relações comerciais com a embargada, pois os pagamentos seriam 

feitos através de CPRs mediante endosso-cessão, foram ouvidas duas 

testemunhas, as quais eram ex-funcionários da executada, os quais 

disseram que os pagamentos seriam realizados dessa forma. Todavia, a 

testemunha José Roberto Calça admitiu que talvez tivessem sido emitidas 

duplicatas em algum momento. Ademais, os embargantes não trazem 

qualquer documento relativo às mencionadas cédulas de produto rural 

endossadas, de modo que não é possível crer que o débito exigido tenha 

sido quitado ou que as duplicatas sejam frias. Ante todo o exposto, 

REJEITO os presentes embargos à execução opostos pelos embargantes 

COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, ODAIR TIRITAN, ANA 

CLÁUDIA SOZIN TIRITAN e ELSO VICENTE POZZOBON , em face da 

embargada BAYER CROPSCIENCE, nos termos do artigo 920, inciso III, c/c 

artigo 487, inciso I, ambos do CPC, e JULGO EXTINTO O FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deste modo, havendo sucumbência integral da 

parte embargante, condeno-os ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários de sucumbência ao causídico da parte 

contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

execução, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Traslade-se cópia desta decisão para os autos n°. 

616-55.2005.811.0086, código 27632. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72052 Nr: 555-19.2013.811.0086

 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: Marcio Luiz Bedin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faccio Prestadora de Serviço LTDA EPP, Eloi 

Moacir Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Criciele Karine Klein Rettore - 

OAB:PR 63.504, Everton Bogoni - OAB:33.784/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103246 Nr: 2274-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Mutum Comercio de Materiais Eletricos 

LTDA -ME, Lourisvaldo de Sousa Cavalcante, Sandra Deisi Zanette 

Mengato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar de Aquino 

Taques - OAB:12026/O, Lilian Faria da Silva Taques - OAB:

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 542 de 768



Tendo em vista a ausência de citação dos executados SANDRA DEISI 

ZANETTE MENGATTO e ELETRO MUTUM COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA – ME, seja por carta ou por mandado, verifico que assim 

como o executado LOURISVALDO DE SOUZA CAVALCANTE, 

apresentaram procuração outorgando poderes a advogado às fls. 23/24.

Sendo assim, ao outorgar procuração a causídico, é possível afirmar que 

todos os executados possuem ciência da existência da presente 

execução fiscal, de modo que o prazo para oposição de embargos à 

execução já se esvaiu, vez que iniciado com a juntada da procuração aos 

autos.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Caso nada seja postulado, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27632 Nr: 616-55.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Odair 

Tiritan, Elso Vicente Pozzobon, Ana Cláudia Sozin Tiritan, Luciana das 

Mecês Koehler, Davi Koehler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840-B/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B

 (...) Sendo assim, considerando o pedido da exequente às fls. 393/394, 

para realização de hasta publica do bem imóvel penhorado às fls. 321/322, 

bem como ante o lapso temporal decorrido desde a penhora até a 

presente data, expeça-se novo mandado de avaliação do bem penhorado. 

Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem quanto a 

avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para requererem o que 

lhes forem de direito.Solicite-se o retorno aos autos, independentemente 

de cumprimento, da carta precatória expedida à Comarca de Colíder/MT, 

às fls. 266.Traslade-se para estes autos cópia da sentença proferida nos 

autos dos embargos à execução sob o n°. 3306-18.2009.811.0086, código 

43948, a qual julgou improcedentes os embargos opostos pelos 

executados COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, ODAIR TIRITAN, 

ANA CLÁUDIA SOZIN TIRITAN e ELSO VICENTE 

POZZOBON.Cumpra-seExpeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83264 Nr: 965-09.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alves de Souza, Thamires Hohenberger 

Mafissoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

Considerando que a executada efetuou o depósito de valor parcial 

referente ao cumprimento de sentença, providencie a Sra. Gestora 

Judiciária os atos necessários para o levantamento dos valores 

depositados às fls. 77, em favor dos exequentes, na conta informada às 

fls. 87/88.

Após, intime-se a executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

deposite o valor remanescente concernente aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, sob pena de acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), visto que o cálculo elaborado pela 

executada não incluiu a importância concernente aos honorários de 

sucumbência.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação da executada, intime-se a 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70943 Nr: 3461-16.2012.811.0086

 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: Lourival Rádi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, BB Seguros - Companhia 

de Seguros Aliança do Brasil, Brasil Veículos Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51701 Nr: 2726-17.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimigale Turcato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto online por meio dos sistemas Bacenjud e 

Renajud (fl. 108), uma vez que este somente é possível se demonstrado 

pelo exequente que esgotou todos os meios de localização da parte 

executada, o que não restou configurado.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes.

1 - Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso 

demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a 

agravada.

2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço 

ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line.

3 - Agravo provido.Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR 

SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág270).”

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 

por meio da juntada de documentos nos autos que tentou localizar o 

endereço, a fim de que seja procedida a citação.

Ressalto que 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.: 70727 Nr: 3226-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte, Sara Elizabeth Nied

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Próis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:MT 9.900, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Luiz Gustavo 

Fernandes - OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:20958/B

 Vistos.

Indefiro o requerimento de citação por hora certa e citação por edital 

formulado pelo exequente às fls. 96/97, uma vez que o executado 

compareceu espontaneamente no feito através de advogado constituído 

às fls. 77/79, tendo formulado, inclusive, proposta de acordo.

 Sobre o comparecimento espontâneo do executado, assim disciplina o 
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artigo 239 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta 

ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para 

apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Assim, certifique-se o decurso do prazo para apresentação de embargos 

à execução, a ser contado da data do comparecimento espontâneo do 

executado nos autos às fls. 77/79.

Ante a renúncia do causídico do executado à fl. 95, intime-se este, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo 

advogado, sob pena de revelia.

 Decorrido o prazo para que o executado constitua novo advogado, 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Por fim, proceda a remessa dos autos ao cartório distribuidor para 

exclusão do exequente “Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde – Sicredi Ouro Verde” da capa dos autos, uma 

vez que a exequente Sara Elizabeth Nied sub-rogou-se no crédito 

exequendo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52058 Nr: 3074-35.2011.811.0086

 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: Ronaldo Adriano Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD Comercio de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 50, uma vez que somente é possível a 

citação do sócio com a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa requerida.

 Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51577 Nr: 2607-56.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L de Jesus Silva Serviços Urbanos - Me, 

Lourenço de Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por SICREDI 

CENTRO NORTE em face de L. DE JESUS SERVIÇOS URBANOS – ME, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte executada, por edital, em observância ao disposto no 

artigo 513, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Civil 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.

Proceda a retificação do procedimento na capa dos autos para fazer 

constar cumprimento de sentença.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90173 Nr: 55-45.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108.911/SP, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97558 Nr: 4809-30.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSÉ RIBEIRO - 

OAB:150060, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que concerne ao pedido busca de endereço, remeto o subscritor a 

decisão de fls. 25, mantendo-a incólume por seus próprios baldrames.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço da parte requerida ou comprovar por meio de documentos 

carreados aos autos que tentou localizar o endereço do requerido, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72745 Nr: 1264-54.2013.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Gestão de Agronegocios Ltda., Adir 

Freo, Marlon Cristiano Buss, Lucinete Maria da Silva, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 
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documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, 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:

 Vistos.A parte exequente alega à fl. 31 que a parte executada se 

encontra em lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua 

citação editalícia.Por outro lado, 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 por meio da juntada de documentos que tentou localizar o 

endereço do executado.Ressalto que 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96335 Nr: 3962-28.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço por meio de juntada de documentos nos autos, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78310 Nr: 1696-39.2014.811.0086

 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): Jonas Sidnei Zaleski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço por meio de juntada de documentos nos autos, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41552 Nr: 923-67.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Mendonça Martins Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irrigaplante Comércio e Representações Ltda, 

Jairo Pessato, Walmir José Maccarini, Fabiano Ludwig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Oliveira Amado - 

OAB:MT 11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço por meio de juntada de documentos nos autos, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25037 Nr: 38-05.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162, Jackson Mário de Souza - OAB:MT 4.635, Maryhélvia Amaral 

Pinheiro de Paula - OAB:6.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.A parte exequente alega à fl. 219/220 que a parte executada se 

encontra em lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua 

citação editalícia.Por outro lado, 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 por meio da juntada de documentos que tentou localizar o 

endereço do executado.Ressalto que 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50078 Nr: 1145-64.2011.811.0086

 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: LL, LBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97888 Nr: 5040-57.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson José Devenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonaldo Mamore - Me (TNV - 

TRANSPORTADORA NOVA VIDA), Transportadora Rodovia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15209, Daniel da Costa Garcia - OAB:9478, Marcelo da 

Silva Lima - OAB:4272

 Vistos.

Considerando que o requerido Leonaldo Mamore (TNV – Transportadora 

Nova Vida) está em local incerto e não sabido, bem como a parte 

requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a parte requerida, 

DETERMINO que sejam os mesmos citados por edital, nos termos do artigo 

256, I, do Código de Processo Civil, com prazo de 20 (vinte) dias.

Em caso de inércia da parte requerida no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca, como curadora especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76840 Nr: 441-46.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPNF, JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Requerente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa de fls. 140, requerendo que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75590 Nr: 4149-41.2013.811.0086

 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: Astor Kayser, Anderson Luiz Kayser, Rosecler Kayser 

de Souza, Emerson Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Romilda Kayser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Milene Arissava - OAB: MT 16.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 146/147 e, por consequência, determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, conforme requerido 

pela parte requerente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 5756 Nr: 1510-65.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Luiz Konzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Planalto Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borda de Oliveira - 

OAB:3.608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por VILMAR LUIS 

KONZEN em face de CEREALISTA PLANALTO LTDA, 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. 241.

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.: 93937 Nr: 2405-06.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arilson Aniceto da Silva Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais do Município de Santa Rita do Trivelato-M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76050 Nr: 4626-64.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ave Prestadora de Serviços LTDA, Edimar 

Ribeiro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A parte exequente alega à fl. 63 que a parte executada se 

encontra em lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua 

citação editalícia.Por outro lado, 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 
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(cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou 

comprovação por meio da juntada de documentos que tentou localizar o 

endereço do executado.Ressalto que 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.: 41571 Nr: 429-08.2009.811.0086

 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: Odenis Tonelli, Alice Palmeira Tonelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendas Paulistas Reunidas Ltda, Izabel 

Gracilma de Melo (Espolio), Arlinda Pires Kneip, Antonio Ricardo de 

Figueiredo, Rita Andrzejewski de Figueiredo, Vanda Melo Badini Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Godoy Inocêncio - OAB:MT 

17.848, victor hugo da silva pereira - OAB:11625, Viviane Cristine 

Caldas - OAB:MT 9.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flavia Gabriel da Costa - 

OAB:MT 12.939-E, Christine Fischer Krauss - OAB:RJ 181.620, Odair 

Aparecido Busiquia - OAB:MT 11.564-A, Pedro Ricardo Vergely 

Fraga Ferreira - OAB:SP 315.407, Priscila de Figueiredo Netto - 

OAB:31662/PR

 Vistos.

A certidão de fl. 586-A foi publicada no DJE no dia 31/07/2018, 

iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil subsequente, qual 

seja, 01/08/2018.

Assim, considerando que os autos se encontravam em carga para o 

gabinete desde o dia 31/07/2018, restituo o prazo para o autor se 

manifestar sobre o petitório apresentado pelo perito às fls. 580/586.

 Após a manifestação, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37675 Nr: 649-40.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semeali Sementes Híbridas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Paulo Gregory

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferrarezi Risolia - 

OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para fisn de cumprimento do Mandado 

de intimação do Executado da restrição via renajud, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27632 Nr: 616-55.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Odair 

Tiritan, Elso Vicente Pozzobon, Ana Cláudia Sozin Tiritan, Luciana das 

Mecês Koehler, Davi Koehler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840-B/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B

 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, para fins de cumprimento do Mandado 

de Avaliação do bem penhorado, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42194 Nr: 1543-79.2009.811.0086

 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): João Roberto Ferraz Junior

 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: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 180 e, por consequência, determino a 

intimação do executado por edital, nos moldes do artigo 513, § 2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102686 Nr: 1919-84.2017.811.0086

 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: Terra Santa Agro S.A., Terra Santa Agro S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelene de Avila Selhorst - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9.536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A parte requerente alega às fls. 165, que a parte requerida se 

encontra em lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua 

citação editalícia.Por outro lado, 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 requerente deve trazer aos 

autos prova de que tentou “diligenciar” quanto à localização da parte 

requerida, dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições para 

tanto. Desse modo, intime-se a parte requerente a fim de, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte requerida ou 

comprovação por meio de juntada de documentos nos autos que tentou 

localizar o endereço.Ressalto que 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70378 Nr: 2919-95.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Carolina de Araujo, Jaqueline de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Martins de Oliveira, Rosenir da Silva 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Ante o petitório de fl. 134, informando a possibilidade de transação entre 

as partes, designo audiência preliminar de conciliação para o dia 

07/11/2018 às 14:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

 Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Caso não haja a composição amigável entre as partes, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97990 Nr: 5105-52.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Muzzi da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 “Vistos. Trata-se de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por 

idade rural, ajuizada por Ana Lucia Muzzi da Silva em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ao argumento de que a parte autora 

preenche os requisitos legais, quais sejam idade e tempo de trabalho rural. 

Juntou procuração e documentos (fls. 21/44). Citado, o requerido 

apresentou contestação às fls. 46/58. Impugnação à contestação 

apresentada às fls. 63/70. Neste foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas. (...) 

Indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, requerido 

pela autora, uma vez que não comprovado o requisito da urgência, ainda 

que configurada a procedência dos pedidos da exordial. As prestações 

vencidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme 

artigo 41-A da Lei 8.213/1991, acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação, segundo artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 

do CTN. O requerido está isento de custas. Deverá o requerido suportar, 

não obstante, verba honorária em favor do procurador da requerente, no 

montante equivalente a 10% das verbas vencidas até esta sentença (CPC, 

art. 85, §2º e § 3°, e Súmula 111 do STJ). Nada sendo requerido no prazo 

de 06 (seis) meses a partir do trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte. Não obstante, exclua-se 

do Relatório Estatístico das Atividades Forenses tão logo decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, sem qualquer impulso das 

partes. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496 

do NCPC. Publicada em audiência. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50275 Nr: 1333-57.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delta Produtos Automotivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Soliman Comércio de Motocicletas - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tallita Monteiro Balan - 

OAB:46641/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.No que concerne ao pedido busca de endereço, remeto o 

subscritor a decisão de fls. 58, mantendo-a incólume por seus próprios 

baldrames, uma vez que a exequente não juntou aos autos qualquer 

documento que comprove que efetuou a busca de endereço da executada 

nos bancos de dados privados. Em relação à citação por edital, tenho 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 por meio de juntada de documentos nos autos 

que tentou localizar o endereço da executada.Ressalto que 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51709 Nr: 2733-09.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Trindade de Oliveira, Ely Trindade da 

Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto online por meio dos sistemas Bacenjud e 

Renajud (fls. 32/37), uma vez que este somente é possível se 

demonstrado pelo exequente que esgotou todos os meios de localização 

das executadas, o que não restou configurado.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes.

1 - Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso 

demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a 

agravada.

2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço 

ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line.

3 - Agravo provido.Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR 

SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág270).”

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

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 

por meio da juntada de documentos nos autos que tentou localizar o 

endereço, a fim de que seja procedida a citação.

Ressalto que 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97888 Nr: 5040-57.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson José Devenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonaldo Mamore - Me (TNV - 

TRANSPORTADORA NOVA VIDA), Transportadora Rodovia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15209, Daniel da Costa Garcia - OAB:9478, Marcelo da 

Silva Lima - OAB:4272

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110552 Nr: 6244-05.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEON DENNYS BECKER, Luiz Natal Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 
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meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço por meio de juntada de documentos nos autos, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83622 Nr: 1173-90.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA ALVES MORAN - ME, VOLCIR THOMAS 

KREUZ, Irineia Alves Moran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço por meio de juntada de documentos nos autos, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48082 Nr: 3506-88.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Barreto Orrigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por JOÃO CARLOS 

BARRETO ORRIGO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos qualificados nos autos.

À fl. 154, a parte autora formulou pedido de desistência.

 Apesar de devidamente intimado para se manifestar sobre o pedido de 

desistência formulado pelo autor, o requerido deixou de se manifestar.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 154), é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito, visto que apesar de devidamente 

intimado, o requerido deixou de se manifestar sobre o pedido de 

desistência.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pelo requerente, com fulcro no artigo 90 do Código de Processo 

Civil, devendo ser observada eventual assistência judiciaria gratuita 

concedida anteriormente.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-31.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA HELENA DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ISADORA HELENA DE ALMEIDA 

ARRUDA Dados do Processo: Processo: 1000932-31.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 14.055,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 26/02/2019 Hora: 16:00 REQUERENTE: ISADORA 

HELENA DE ALMEIDA ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO - MT0016250A Nome: ISADORA HELENA DE ALMEIDA 

ARRUDA Endereço: RUA DAS AROEIRAS, 1919, JD IMPERIAL, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS 

FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: BTG PACTUAL 

SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS Endereço: CITIBANK S.A., AVENIDA PAULISTA 1111, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 Senhor(a): REQUERENTE: 

ISADORA HELENA DE ALMEIDA ARRUDA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

17 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-53.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE CICERO SILVA ISIDORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECI FOTO X STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JOSE CICERO SILVA ISIDORO 

Dados do Processo: Processo: 1000937-53.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.090,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/02/2019 Hora: 16:20 REQUERENTE: JOSE CICERO SILVA ISIDORO 

Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

MT16216/O-O Nome: JOSE CICERO SILVA ISIDORO Endereço: Rua 

Projetada 04, 74, Residencial Novo Horizonte I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: RECI FOTO X STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: RECI FOTO X STUDIO FOTOGRAFICO 

LTDA - ME Endereço: RUA NEIL ARMSTRONG, 55, (018) 3304-3571, 

JARDIM ACLIMAÇÃO, ARAÇATUBA - SP - CEP: 16072-210 Senhor(a): 

REQUERENTE: JOSE CICERO SILVA ISIDORO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 
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formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

17 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 1000297-16.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WANDERSON PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. 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, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 11575491 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 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 a analisar o mérito. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico 

c.c Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta 

por Wanderson Pereira de Souza 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, 

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 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$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

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 IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO e 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$ 

3.500,00 (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 este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 
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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, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JEMERSON DAS NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001024-09.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JEMERSON DAS NEVES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 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, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 11575491 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Jemerson das Neves da Silva em desfavor de Vivo 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, 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 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$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 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 IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e 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$ 3.500,00 (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 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 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 

de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-13.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIAS CIRILO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001069-13.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSIAS CIRILO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis que 

preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 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 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.] 

Opino, ainda, 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. 10896027 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Josias Cirilo da Silva em desfavor de Vivo 

S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar 

o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Relata 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, 

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 do Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 168,60 [Cento e Sessenta e Oito Reais e Sessenta 

Centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da 

litigância de má fé 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, 

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, e, 

ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o 

Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 168,60 [Cento e Sessenta e 

Oito Reais e Sessenta Centavos], acrescidos dos respectivos juros e 

correção monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 
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Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIAS CIRILO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001068-28.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSIAS CIRILO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis que 

preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 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 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.] 

Opino, ainda, 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. 10895915 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Josias Cirilo da Silva em desfavor de Vivo 

S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar 

o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Relata 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, 

cópia de seus documentos pessoais, bem como juntou faturas de seu 

terminal telefônico, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 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 do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 168,60 [Cento e Sessenta e Oito Reais e Sessenta Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

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 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 o Reclamante em litigância de má-fé e, por 
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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, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 168,60 [Cento e Sessenta e Oito Reais e 

Sessenta Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NEUSA APARECIDA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000367-33.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: NEUSA APARECIDA AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 15056487 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, 28 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

HELINIO JOAO DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000235-73.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: HELINIO JOAO DO NASCIMENTO 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. 

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, ainda, 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. 11566030 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 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 

Helinio João do Nascimento Silva 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 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, 

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 do Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 182,77 [Cento e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Sete 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 554 de 768



Centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da 

litigância de má fé 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, 

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, e, 

ainda, pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante 

pague a Reclamada o valor de R$ 182,77 [Cento e Oitenta e Dois Reais e 

Setenta e Sete Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

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 1001097-78.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDIO CARLOS DA SILVA 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 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 de novas provas. Opino pelo afastamento da suscitada 

preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro tal 

interesse, uma vez que busca o Reclamante o provimento jurisdicional 

para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Quanto a preliminar de 

inépcia 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.] 

Quanto à preliminar concernente a alegada prescrição, opino pelo seu 

afastamento, uma vez que não assiste razão ao Reclamado, pois no 

presente caso a lesão perdura pelo tempo em que houver restrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Passo à análise meritória. Claudio 

Carlos da Silva ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. Indenização por Danos Morais em desfavor de Banco 

Bradesco Cartões 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. 14802831 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. 

Vejam-se, nesse sentido, que as faturas exibem transações realizadas 

em diversos estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como Auto 

Posto Bem Brasil III, Astam Tapeçaria, Supermercado Saito, Senna Auto 

Posto, Pemaza Auto Peças, Del Moro Supermercados e Posto Xaxim, 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: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO 

QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO 

BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS COMPRAS EFETUADAS E OS 

PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. Se a instituição financeira 
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digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam 

as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários 

pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica 

existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. Constatada a 

inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a 

prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. (VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2018, 

Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO 

MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – 

FATURAS EMITIDAS EM NOME DA APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS 

- DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. O ônus da prova recai sobre aquele que 

aproveita o reconhecimento do ato. Verifica-se no caso concreto que 

houve a confirmação irrefutável do negócio jurídico entre as partes e o 

inadimplemento de faturas do cartão de crédito que ensejaram cobranças 

devidas e a consequente inscrição do nome da Apelada no rol dos 

inadimplentes. In casu, tais comprovações são revestidas de robustez 

capaz de confirmar a relação jurídica entre as partes, pois, em se tratando 

de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos dados pessoais de terceiro 

para contrair dívidas, o suposto falsário certamente não faria o pagamento 

das faturas, conforme ficou demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) 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 

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, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IZONEIDE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001099-48.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IZONEIDE RAMOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 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 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 e julgamento 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 

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 de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Izoneide Ramos da 

Silva em desfavor de Banco Bradescard 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, 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 fatura, 

Termo de Adesão ao cartão Americanas Visa Internacional, devidamente 

assinada pela Reclamante, bem como juntou cópia dos documentos 

pessoais da Reclamante apresentados na contratação o que demonstra a 

regularidade da contratação e utilização 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 
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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 falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. 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, 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 

dos pedidos, condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada 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 da Excelentíssima juíza 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. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOELMA DE LIMA ADORIAM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001290-59.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOELMA DE LIMA ADORIAM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 16306022 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado na petição id. 14782459. 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 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. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 

de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-87.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010642-87.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 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 e julgamento 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 do 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 557 de 768



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 de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Luiz Antonio de 

Oliveira em desfavor de Banco Bradesco 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, 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 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 Ficha 

Proposta de Abertura de Conta e da Cédula de Crédito Bancário – 

Empréstimo Pessoal, devidamente assinada pelo Reclamante, bem como 

juntou cópia dos documentos pessoais do Reclamante apresentados na 

contratação o que demonstra a regularidade da contratação e utilização 

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 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. 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 falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. 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, 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 

dos pedidos, 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 da Excelentíssima juíza 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. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001294-96.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA CRISTINA DE SOUZA 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. 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 de novas provas. Opino, ainda, 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. 13894737 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. 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 - 
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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.] 

Quanto à preliminar concernente a alegada prescrição, opino pelo seu 

afastamento, uma vez que não assiste razão ao Reclamado, pois no 

presente caso a lesão perdura pelo tempo em que houver restrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Passo à análise meritória. Ana Cristina 

de Souza Silva ajuizou a presente Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c 

Inexigibilidade 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 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. 14948857 destes autos, de onde se denota a utilização 

de um cartão de crédito denominado Elo 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 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 na cidade de Lucas do Rio Verde, como Supermercado 

Romancini, Paraná Materiais de Construção, Clinica Oral Norte, Drogaria 

Popular e Royal Supermercado, 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: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO 

DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS 

COMPRAS EFETUADAS E OS PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO 

JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. 

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de 

crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos 

estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, 

restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como 

a origem da obrigação. Constatada a inadimplência do consumidor, devida 

é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 

o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não 

constitui ato ilícito. (VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA 

INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATURAS EMITIDAS EM NOME DA 

APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS - DANOS MORAIS – NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O ônus 

da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do ato. 

Verifica-se no caso concreto que houve a confirmação irrefutável do 

negócio jurídico entre as partes e o inadimplemento de faturas do cartão 

de crédito que ensejaram cobranças devidas e a consequente inscrição 

do nome da Apelada no rol dos inadimplentes. In casu, tais comprovações 

são revestidas de robustez capaz de confirmar a relação jurídica entre as 

partes, pois, em se tratando de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos 

dados pessoais de terceiro para contrair dívidas, o suposto falsário 

certamente não faria o pagamento das faturas, conforme ficou 

demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) 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 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 da 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, 29 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

EDJANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000293-76.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDJANE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 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 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 e julgamento 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 
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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 

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 Anulatória de Negócio Jurídico c/c 

Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Edjane Rodrigues da Silva em desfavor de Banco Bradescard 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, 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 da Proposta de Adesão ao Cartão C&A 

Mastercard Hibrido Internacional, devidamente assinada pela Reclamante, 

o que demonstra a regularidade da contratação e utilização 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 falar em responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de 

notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. 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, 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 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. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza 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, 29 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-31.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

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 1001126-31.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA 

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. 13932086 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”; 
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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, 29 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-46.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAYTON LANNE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

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 1001125-46.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAYTON LANNE OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n. 13931885 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 

nemter 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, 29 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NATALIA SOUSA CARVALHO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001121-09.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA NATALIA SOUSA CARVALHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme id n. 13930400 destes autos, não 

compareceu a assentada, tampouco apresentou justificativa plausível de 

sua ausência. Isso porque, a justificativa de ausência apresentada não se 

mostra suficiente, visto que não a Reclamante não guarneceu seu pedido 

com provas aptas a demonstrar circunstâncias que constitui justa causa 

para a sua ausência, ou seja, a ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, nos termos do art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil. Dito isto, 

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, diante da 

contumácia,opino pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 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. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intime-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 agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE GONZAGA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000350-94.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEXANDRE GONZAGA ROCHA 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. 

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. 12224375 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 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 proposta por Alexandre Gonzaga 

Rocha 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 três débitos 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 
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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$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

as três negativações constantes no extrato foram inseridas pelo 

Reclamado e são objetos da presente demanda. Ante o exposto, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

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, 29 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MECIAS PEDROSO DE ARRUDA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000627-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MECIAS PEDROSO DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que 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, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 9945585 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Reparação por Danos proposta por Mecias Pedroso de Arruda em 

desfavor de Vivo 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 
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71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). Desta forma, 

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 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. Ademais, 

resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. 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 IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada 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. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 9979331]. 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. 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 agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

TATIANE LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

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 1000249-57.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: TATIANE LOPES DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

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, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 11900236 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Pedido de 

Indenização por Danos Morais proposta por Tatiana Lopes da Silva em 

desfavor de Telefônica Brasil 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 

da 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, 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 
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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$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 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 IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e 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$ 3.500,00 (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 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 

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 agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTANA ALEXANDRE (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 1000380-32.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS SANTANA ALEXANDRE REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. 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 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.] 

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. 12325278 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Marcos Santana 

Alexandre 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, 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 
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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 do 

Reclamante esteve com restrição e a existência de diversas anotações 

posteriores demonstrando não primar pela pontualidade no pagamento dos 

débitos, 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$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

conforme exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o 

dever de indenizar. 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 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

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 (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 

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 agosto 

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.: 50269 Nr: 1327-50.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Gonçalves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE SANTOS BERTO DE 

BRITO - OAB:9614

 Vistos, etc.

Cleomar Gonçalves dos Reis, devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime 

previsto pelo artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 

11/03/2011, em horário indeterminado, na empresa Intercoop localizada às 

margens da BR 163, na altura do KM 585, nesta Comarca, o denunciado 

subtraiu para si 01 notebook, 01 modem de internet, e 01 cabo de 

alimentação de bateria, avaliados em R$ 2.990,00, em prejuízo da referida 

empresa.

Narra a denúncia que entrou na sala do setor de recursos humanos da 

empresa para tirar xerox, e, abusando da relação de confiança que lhe foi 

conferida, se aproveitou para subtrair referidos objetos, e os escondeu 

em seu armário.

No mesmo dia, levou o notebook para sua casa, o formatou para que 

nenhum dado da empresa permanecesse na máquina, e dias depois 

ofereceu à venda esse aparelho para funcionários da própria empresa, 

que acionaram a Diretoria da Companhia, que acionou a polícia, que, por 

sua vez, encontrou no armário do acusado os objetos subtraídos.

A denúncia foi recebida em 27/07/2011.

O réu foi citado por edital (fls. 42), e como não constituiu patrono nos 

autos, nem ofereceu resposta, o processo foi automaticamente suspenso, 

nos termos do artigo 366 do CPP, a partir do curso do prazo de resposta 

que ocorreu em 02/12/2014.

Sobreveio a informação do paradeiro do réu, que foi citado pessoalmente 

às fls. 49, em 26/03/2015, voltando o processo a tramitar normalmente a 

partir de então.

 Resposta à acusação às fls. 57.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas Gilda Tereza Malaggi 

(fls. 81/82); Leo Marcelo Buri (fls. 150/151), e foi interrogado o réu às fls. 

115/117.

O Ministério Público ofereceu alegações finais às fls. 152/155, postulando 

pela total procedência da denúncia com a condenação do réu nos seus 

exatos termos.

A Defesa, por seu turno, às fls. 156/159, diante da confissão do réu, 

limitou-se a requerer a aplicação da pena mínima, o reconhecimento da 

atenuante da confissão espontânea e que seja afastada a qualificadora 

do abuso de confiança, visto que o acusado não gozava de especial 

confiança decorrente da relação de emprego, e nem tinha acesso 

autorizado ao local onde estavam os objetos que subtraiu.

É o necessário.

Decido.

 Não há nulidades a declarar, nem questões processuais a serem 

saneadas ou decididas, pelo que passo diretamente ao enfrentamento do 

mérito.

A materialidade do crime está demonstrada pelos boletins de ocorrência 

de fls. 11/12 e 23; auto de depósito de fls. 24; e auto de avaliação de fls. 

28.

A autoria delitiva imputada ao réu é inconteste já que ele foi flagrado pelos 

policiais e por funcionários da empresa tentando vender um dos bens 

subtraídos, e guardando os demais em seu armário pessoal, localizado na 

própria empresa. Ademais disso, o próprio réu confessou ter subtraído os 

bens.

Não há causas que excluam a ilicitude da conduta ou a culpabilidade do 

réu, sendo, portanto, de rigor a condenação.

Quanto à qualificadora prevista pelo inciso II do §4º do artigo 155, tenho 

que assiste razão à Defesa quanto à necessidade de que seja afastada 

no caso concreto.

Filio-me ao entendimento jurisprudencial majoritário, no sentido de que não 

basta a relação de emprego para que se presuma a existência de uma 

relação de confiança entre o acusado é vítima.

 Para a configuração dessa qualificadora é imperioso que, 

cumulativamente, reste demonstrado no caso concreto que o empregado 

gozava de especial confiança do empregador, ou que a fidúcia seja 

inerente ao cargo exercido; e que ele tenha se valido dos benefícios 

inerentes a essa relação de confiança para praticar o crime, facilitando a 

sua ação.

Nesse sentido, cito:

Apelações. Furto qualificado (concurso de agentes corréu: Edson) e 

biqualificado (com abuso de confiança e concurso, em relação aos 

corréus: Jairo e Sérgio). Sentença condenatória. Recursos das defesas 1. 

Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos acusados. 2. 

Afastamento da qualificadora do abuso de confiança, para cuja 

caracterização não basta a relação de emprego, devendo ficar 

demonstrada uma especial relação entre empregador e empregado, da 

qual emerja a confiança. O abuso de confiança necessita ser 

demonstrado, não se presumindo da simple relação de emprego, salvo se 

a fidúcia é ínista à atividade do agente. 4. Penas que comportam pequena 

alteração. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - APL: 00276624220078260050 SP 0027662-42.2007.8.26.0050, 

Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 12/12/2014, 2ª Câmara 

Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 12/12/2014)

Afasta-se a qualificadora do abuso de confiança do crime de furto quando 

o empregado não possui vínculo de estrita confiança com a vítima. O réu, 
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juntamente com o comparsa, subtraiu diversos bens da empresa em que 

trabalhava. Os Julgadores explicaram que para caracterizar a 

qualificadora prevista no inciso II do § 4º do artigo 155 do Código Penal é 

necessária a presença de dois requisitos: o abuso da confiança e que a 

coisa se encontre, em razão dessa confiança, na esfera de 

disponibilidade do agente. Acrescentaram que a confiança é um 

sentimento interior de credibilidade, representando vínculo subjetivo de 

respeito e consideração entre o agente e a vítima. No caso, concluíram 

que, mesmo sendo o réu empregado da empresa, não havia vínculo de 

credibilidade entre ele e seus patrões no que concerne ao acesso ao local 

do crime, que era mantido trancado. Dessa forma, ausente a relação de 

credibilidade, o Colegiado afastou a qualificadora do abuso de confiança.

 Acórdão n.º 814102, 20120310189477APR, Relator: SILVANIO BARBOSA 

DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, 

Data de Julgamento: 21/08/2014, Publicado no DJE: 27/08/2014. Pág.: 219

No caso dos autos, não restou demonstrado que a empresa depositasse 

no acusado especial confiança, e nem o cargo que ele exercia tinha a 

confiabilidade como um requisito que lhe é inerente.

 A empresa em questão é um frigorífico, com grande número de 

funcionários, o que torna ainda mais precária a hipótese de uma especial 

relação de confiança entre ele e a empresa.

No caso em tela, não apenas essa relação não restou demonstrada, 

como, bem ao contrário, uma das funcionárias explicou que o acusado 

sequer tinha acesso autorizado à sala onde estavam os computadores, 

pelo que se verifica que o crime não foi cometido mediante abuso de 

confiança, merecendo, portanto, ser decotada a referida qualificadora.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu Cleomar Gonçalves dos Reis, devidamente qualificado 

nos autos, pela prática do crime previsto pelo artigo 155, caput do CP.

Passo à dosagem da pena:

O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê pena de 01 a 04 anos 

de reclusão e multa.

A culpabilidade do réu é acentuada. Embora não demonstrada a relação 

de confiança a caracterizar a circunstância qualificadora, é certo que 

havia relação de emprego entre o réu e a vítima, e nesse tipo de relação 

era de se esperar, entre pessoas de bem, um mínimo de lealdade. No 

caso, ainda que o acusado não tivesse acesso permitido ao local onde 

estavam os bens, é certo que valeu-se da relação de emprego para a 

empreita criminosa, pois conhecia a empresa, e se utilizou da porta da 

enfermaria, onde têm acesso todos os funcionários do turno, para 

acessar a sala onde estavam os equipamentos.

Não fosse isso, o réu foi descarado ao extremo, ao formatar a máquina e 

tentar vende-la na própria empresa, a seus colegas de trabalho.

Essa conduta transborda e muito a reprovabilidade inerente ao crime, 

devendo influir negativamente na aplicação da pena.

Embora o réu conte com seis sentenças transitadas em julgado por crimes 

graves, há que se considerar que todas se referem a fatos posteriores 

aos que se apuram neste feito, pelo que, segundo a jurisprudência do STJ, 

eles não podem ser considerados para valorar negativamente qualquer 

circunstância na aplicação da pena base:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. 

VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO 

POR FATO POSTERIOR AO ILÍCITO PRATICADO. IMPOSSIBILIDADE. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 

INVIABILIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. No cálculo da pena-base, é 

impossível a consideração de condenação transitada em julgado 

correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, seja para valorar 

negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta 

social do agente. Precedentes. 2. Desatendidos os requisitos subjetivos, 

inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos. 3. Ordem concedida em parte, apenas para reduzir a pena do 

paciente.

(STJ - HC: 168621 SP 2010/0063980-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 29/06/2012)

Nessa esteira, sem elementos quanto à conduta social ou personalidade 

do acusado.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências foram de pequena monta já que os bens foram todos 

recuperados.

As circunstâncias não revelam especificidades capazes de influir na 

aplicação da pena.

O comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática do delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à 

prevenção e reprovação do crime, a pena base de 01 (um) ano e 06 (seis) 

meses de reclusão.

Incide a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de realizar 

qualquer diminuição à pena-base, em atenção ao disposto na Súmula 231 

do STJ.

Não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, pelo que 

converto em definitiva a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de 

reclusão.

Considerando que a pena cumulativa de multa deve guardar estreita 

proporção com a pena corporal aplicada, a estabeleço em 68 (sessenta e 

oito) dias-multa.

O valor do dia-multa deve ser calculado à guisa de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, em face de não haver nos autos nada que 

indique que a situação financeira do acusado possa suportar condenação 

maior.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a 

quantidade da pena imposta, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL 

ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2.º, “c”.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

por entender que a inclinação do réu à prática de crimes demonstra que a 

substituição não seria suficiente para a repressão e prevenção do crime.

 Considerando que depois desses fatos o acusado já foi condenado por 

sentença transitada em julgado por vários outros processos, em analogia 

ao que dispõe o artigo 81, inciso I do CP, tenho por incabível o sursis.

 Em que pese a extensa lista de condenações do acusado, que 

recomendam que o réu iniciasse o cumprimento provisório da pena desde 

logo, visto que presentes os requisitos legais para que não recorra em 

liberdade irrestrita, verifico que, caso transitada em julgado a presente 

sentença com a pena ora aplicada, a pretensão punitiva estaria alcançada 

pela prescrição retroativa, pelo que concedo ao réu o direito de recorrer 

em liberdade desta sentença.

 P.R.I.C

Transitada em julgado, por medida de economia e celeridade, venham-me 

conclusos para apreciação de eventual prescrição retroativa.

Caso esta não seja reconhecida, expeça-se guia de execução penal 

definitiva, e remeta-se à Comarca onde o réu tiver domicílio ou estiver 

recolhido, para que seja juntada aos autos de execução penal já 

existentes. E procedam-se às comunicações aos órgãos de praxe, e 

oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 

15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119783 Nr: 3537-30.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Rodrigues Leomon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO da Advogada do 

Réu(s), via DJE,Drª. Ivonir Alves Dias OAB/MT nº 13.310, que a CERTIDÃO 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS encontra-se confeccionada 

aguardando a retirada, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 94707 Nr: 2880-59.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Tararão Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 Vistos. Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não 

estão presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do 

acusado nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e 

ainda por inexistir outras questões de ordem material ou processual que 

possam impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual. Assim, designo o dia 07 de fevereiro 
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de 2019, às 16h00min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela 

Acusação e Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória 

para que testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam 

ouvidas perante o juízo do local onde estiverem. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 87100 Nr: 3156-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci Casarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:OAB/MT 8.535, Roger Klerisson Rozão - OAB:OAB/MT 14.571-B

 Vistos. Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, designo, 

desde logo, a audiência para o dia 11/02/2019, às 13h30min. Ademais, 

mantenho inalterados os termos da decisão anterior. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36755 Nr: 313-59.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDS, EGLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilvany caetano de brito - 

OAB:

 Intimação do Advogado do executado para que fique ciente da decisão de 

fls.221/222 dos autos supra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70406 Nr: 888-28.2015.811.0012

 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: ARAES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE BABO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918/A, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINE SACCHI - 

OAB:333.600, SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420/B, VIVIANE C. S. 

LIMONGI - OAB:166.633 SP

 Vistos.

Intime-se a parte requerente/embargada para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração de ref. 149 

(art. 1.023, §2º, CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28114 Nr: 2558-48.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON LUIS HECK BARZOTTO, ELIANE 

CASTRO AVELAR BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Ante o exposto, de acordo com a jurisprudência e fundamentação 

precedentes, acolho parcialmente o pedido de fls. 124/125, tão somente 

para declarar como impenhorável, nos termos do art. 833, IV do CPC, a 

quantia de R$ 3.725,15 (três mil setecentos e vinte e cinco reais e quinze 

centavos), constrita às fls. 122/123.Em consequência, determino a 

liberação de tal valor à devedora Eliane Castro Avelar Barzotto.No que 

tange à quantia de R$ 274,27 (duzentos e setenta e quatro reais e vinte e 

sete centavos), determino sua liberação à exequente, eis que esta não se 

encontra albergada pela regra da impenhorabilidade.Cumpridas as 

determinações acima, intime-se a parte credora para, o prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o débito perseguido e indicar bens passíveis de penhora da 

parte executada, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo retro, 

certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78285 Nr: 995-38.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. KONZEN E CIA LTDA - ME, FLAVIO 

ALBERTO KONZEN, GILSON TADEU ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESCLAREÇA o cartório o motivo da expedição e envio de AR a endereço 

diverso daquele informado em petição de ref. 35, conforme se observa à 

ref. 38, principalmente porque o nome do recebedor diverge do nome 

executado Flávio.

Intime-se a parte exequente para providenciar a citação da empresa F.A. 

Konzen e CIA Ltda Me, uma vez que inexiste certidão positiva de sua 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99633 Nr: 263-86.2018.811.0012

 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: ESPOLIO DE FRANCISCO MACHADO DA SILVA, MARIA 

DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE CORREA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo improrrogável de dez dias, carrear 

aos autos cópia integral da peça juntada à ref. 21, em que se requereu a 

abertura de inventário extrajudicial, constando-se as assinaturas de todos 

os herdeiros, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98061 Nr: 7413-55.2017.811.0012

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE CORREA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA, 

TONIKO ASSUNTA MORINISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014/O, 

VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513/O

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 
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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.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64050 Nr: 2792-54.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIR MIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisado o sistema apolo, verifico tratar o presente feito de cumprimento 

de sentença já transitado em julgado.

Consta ter o Estado de Mato Grosso, no dia 18/09/2017, tomado ciência do 

bloqueio de numerário efetivado no dia 28/08/2017, tendo devolvido o feito 

no dia 27/10/2017 sem impugnação.

Procedidos diversos bloqueios com idêntica finalidade desde então, foram 

os autos remetidos ao Estado requerido quanto ao bloqueio deferido no dia 

30/07/2018, posto ter lhe sido fixado o prazo de dez dias para ciência e 

eventuais requerimentos.

Extrai-se ainda do sistema apolo terem sido os autos recebidos pela PGE 

em 09 de agosto do corrente ano.

Assim, decorrido o prazo de dez dias concedidos à PGE para 

manifestação, defiro o pedido elaborado pela Dpe e determino a devolução 

dos presentes autos,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 36755 Nr: 313-59.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDS, EGLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilvany caetano de brito - 

OAB:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista o pedido da parte autora à fl. 166, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação.

II. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 36755 Nr: 313-59.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDS, EGLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilvany caetano de brito - 

OAB:

 Vistos, etc.

I. Remetam-se os autos ao contador judicial, para que proceda com a 

atualização do débito.

II. Tendo em vista as especificidades do crédito alimentar, e como é notório 

o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, defiro o 

pedido de fl. 168, nos moldes do art. 528, §1° do Código de Processo Civil.

III. Determino que seja Oficiado ao Cartório de Protestos desta cidade, para 

que o Oficial da Serventia proceda ao protesto do referido débito 

alimentar, com o valor devidamente atualizado.

 IV. Após, intime-se a parte autora para prosseguir com o feito.

V. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64201 Nr: 2945-87.2013.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCILINO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT, JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELE ROSANGELA LEMES 

- OAB:17.253/MT

 No que tange aos demais pedidos formulados na exordial, resolvo o 

mérito e os julgo improcedentes, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que atenta a disposição do art. 85 e seguintes do 

Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.Em razão da gratuidade da justiça concedida, 

suspendo a cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou 

quando a parte não mais fizer jus ao benefício.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28836 Nr: 3277-30.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEL & SANTANA DIEL LTDA - ME, MAIRA 

ALICE SAMPAIO SANTANA, VICTOR SAMPAIO DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 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.: 23385 Nr: 1584-45.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B&AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:, Monica Pagliuso Siqueira - OAB:4509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta, para 

julgar extinto o presente feito sem resolução de mérito em relação à 

excipiente Maria Sueli Vieira Reis, com fulcro no art. 485, inciso I, c.c art. 

330, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, diante do 

reconhecimento expresso da parte exequente da alegada ilegitimidade 

passiva.Condeno o exequente/excepto ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor dos excipientes, esses arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Não há o recolhimento de custas 

processuais pelo exequente, por expressa disposição legal.Publique-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35416 Nr: 1489-10.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. PACHECO COMERCIO, ANTONIO 

MARCOS PACHECO, JOSIMARIA GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA MIRANDA SILVA - 
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OAB:16055-MT, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 192421.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 05/11/2018 às 10h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67941 Nr: 2730-77.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFC INTERNATIONAL FOOD COMPANY IND 

ALIMENTOS S/A, JOSE BARBOSA MACHADO NETO, ALESSANDRA 

ORLANDI BARBOSA MACHADO, EDUARDO JACINTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta por José 

Barbosa Machado Neto e Alessandra Orlandi Barbosa Machado, para 

julgar extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, inciso I, c.c art. 330, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil, em relação ao executado IFC 

INTERNACIONAL FOOD COMPANY IND. DE ALIMENTOS LTDA e seus 

sócios que foram elencados na inicial: José Barbosa Machado Neto, 

Alessandra Orlandi Barbosa Machado e Eduardo Jacinto Gonçalves, ante 

a ilegitimidade passiva constatada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60512 Nr: 1601-08.2012.811.0012

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FLORIANO TONETTO, IMOBILIÁRIA 

NOVA BRASÍLIA S/C LTDA, MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

IMOBILIÁRIA GAÚCHA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775, BRUNA GARCIA TOLEDO - OAB:13174

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 192419.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 05/11/2018 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64167 Nr: 2913-82.2013.811.0012

 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: CLAUDEMIR VIEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESEQUIEL JUNIOR MAGGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 192418.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 05/11/2018 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98007 Nr: 7392-79.2017.811.0012

 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: LUZIA MENDONÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA - OAB:15.698

 .Fixo como ponto controvertido a existência e validade do contrato de n. 

0123286921924.As partes já foram intimadas para especificação de 

provas, nos termos do art. 357, §2º, do CPC, tendo a autora requerido 

perícia e a parte ré permanecido inerte.Para comprovação do fato 

incontroverso, imprescindível a realização de perícia grafotécnica, uma 

vez que a parte autora impugnou a assinatura constante no contrato 

carreado pelo réu em contestação de ref. 40, afirmando não ser de sua 

autoria ou tratar-se de sobreposição fraudulenta desta.Houve inversão do 

ônus da prova (decisão de ref. 4), nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor.Assim, incumbe à parte requerida a 

comprovação da existência e validade do alegado negócio jurídico 

formulado entre as partes (contrato de n. 0123286921924).No caso, 

verifica-se que foi carreado aos autos cópia do contrato objeto da 

presente ação (ref. 40). Por se tratar de processo eletrônico, a parte não 

está obrigada a juntar o documento original.Assim, determino a realização 

de perícia grafotécnica e nomeio perito o senhor Luiz Antônio Silvio 

Pereira, contador, com endereço profissional na Rua Fernando Correa da 

Costa, n. 697, Bairro Vila Aurora, Centro Comercial, Rondonópolis/MT, CEP: 

78740-000, com telefone fixo (66) 99611-7391, email : 

luizcontador10@hotmail.com.Intime-se o perito nomeado para oferecer 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se o banco 

requerido para, em 15 dias, entregar na secretária deste juízo a via original 

do contrato objeto da lide, visando submetê-lo ao exame pericial ora 

deferido. ...

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-12.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR MARIA FICAGNA KOTTVITZ (REQUERENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

JAINE KOTTVITZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010041-12.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLAIR MARIA FICAGNA KOTTVITZ, JAINE 

KOTTVITZ Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Relatório dispensado, conforme 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Passo à fundamentação. Preliminar - Da 

Ilegitimidade passiva. Descentralização do SUS. O direito à saúde 

configura obrigação solidária dos entes federativos, razão pela qual rejeito 

a preliminar arguida. Nesse sentido tem se posicionado o E.TJMT: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

TUTELA DEFERIDA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - DEVER 

CONSTITUCIONAL - ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - 

AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. (....) Conforme a jurisprudência do 

STJ, o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de 

responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios de 

modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para 

figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à 

medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. (STJ, 

AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
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TURMA, DJe de 05/12/2013).(AI 99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016) Mérito Trata-se de AÇÃO 

INOMINADA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido liminar, proposta por 

JAINE KOTTVITZ, representada por sua genitora CLAIR MARIA FICAGNA 

KOTTVITZ, em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT e do 

ESTADO DE MATO GROSSO. De acordo com a inicial, a autora é 

acometida por atraso global neuropsicomotor associado à deficiência 

intelectual, com importantes alterações comportamentais, necessitando do 

uso contínui de medicamentos com custo mensal de R$385,00 (trezentos e 

oitenta e cinco). Constitui obrigação da Administração Pública assegurar a 

todos cidadãos o direito à saúde, consoante previsto no art. 196 da CRFB: 

"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". A Lei 8.080/90 

dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da 

saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, 

direção e gestão do SUS, definindo competências e atribuições das três 

esferas de governo. Comprovada nos autos a doença da qual padece a 

autora, bem como estando acostado ao feito receituário médico adequado 

ao tratamento daquela, impõe-se aos requeridos o dever de proverem o 

quanto necessário à manutenção da saúde da requerente, sendo de rigor 

a procedência do pleito autoral. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos e, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, resolvo o mérito 

para o fim de condenar os requeridos, solidariamente, a entregarem à 

autora, de modo contínuo, os medicamentos descritos na inicial ou outros 

que venham a ser prescritos por médico integrante do SUS e destinados 

ao tratamento da moléstia objeto da ação. Resta, portanto, confirmada a 

antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida. Fixo ao 

Município a obrigação de, em 15 dias, comprovar nos autos a devida 

regulação da paciente ora autora, providenciando atendimento com 

profissional especializado em sua moléstia. Eventuais penhoras on line 

somente serão concedidas com apresentação pela autora de atestado e 

receituário médico atualizados. Sem condenação em custas e honorários, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-04.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GABRIEL CARDOSO (REQUERENTE)

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA - JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única. II - Na hipótese de 

condenação, caso haja pedido de cumprimento de sentença pelo (a) 

exequente, o cálculo deverá ser apresentado sem o acréscimo da multa 

de 10% (dez pontos percentuais). III - Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). IV - Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se a parte exequente para requerimentos em 05 (cinco) dias e 

tornem conclusos. V - Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. NX, 10/04/2018. Às providências. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010432-64.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA - JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única. II - Na hipótese de 

condenação, caso haja pedido de cumprimento de sentença pelo (a) 

exequente, o cálculo deverá ser apresentado sem o acréscimo da multa 

de 10% (dez pontos percentuais). III - Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). IV - Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se a parte exequente para requerimentos em 05 (cinco) dias e 

tornem conclusos. V - Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. NX, 10/04/2018. Às providências. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010707-81.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARLENE FERREIRA (REQUERENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA - JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única. II - Na hipótese de 

condenação, caso haja pedido de cumprimento de sentença pelo (a) 

exequente, o cálculo deverá ser apresentado sem o acréscimo da multa 

de 10% (dez pontos percentuais). III - Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). IV - Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se a parte exequente para requerimentos em 05 (cinco) dias e 

tornem conclusos. V - Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. NX, 10/04/2018. Às providências. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-08.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANDRE DA MATA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

FUSCAR AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010136-08.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 19.417,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MOISES ALVES BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: FUSCAR 

AUTO PECAS LTDA - ME, BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 
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ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminares. - 

Da Falta de Interesse de Agir. A preliminar arguida pela 2º reclamada não 

deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do 

direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. - Da Inépcia da 

Petição Inicial. A preliminar arguida pela 2º reclamada se confunde com o 

mérito e com ele será analisada. Mérito. Relata a parte Reclamante que no 

dia 09/12/2016, comprou com seu cartão de crédito uma polia e um censor 

para o seu veículo Gol junto à loja da 1º reclamada, localizada no município 

de Pontal do Araguaia, no valor total de R$ 302,00, sendo pagamento em 

duas parcelas de R$ 151,00, sendo a primeira para o dia 10/01/2017 e a 

segunda parcela para o dia 10/02/2017. Ocorre que após compra, já no 

município de Nova Xavantina/MT, constatou que tais peças não 

corresponderam ao fim que se destinavam. Assim, dia 12/12/2016, o 

reclamante retornou à 1º reclamada com a finalidade de devolver as 

respectivas peças e cancelamento da respectiva venda, informa que a 

mesma afirmou que nada seria cobrado no cartão. Porém, alega a parte 

autora que as parcelas foram debitadas, razão pela qual requer o 

ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos. A 1º Reclamada em 

sede de defesa alega que atendeu a todos os pedidos do autor, fazendo o 

cancelamento do valor da compra do cartão de crédito, conforme 

comprovante de cancelamento trazido autos pelo próprio autor (Id 

7961983), reiterando as informações através do documento emitido pela 

CIELO referente ao cancelamento da dívida (Id 9491094), de modo que a 

demanda deve ser julgada improcedente. A 2º reclamada afirma que não 

consta nenhum contato do autor na central de atendimento visando 

cancelar a despesa junto ao Banco Bradesco, que os valores cobrados já 

foram estornados e restituídos diretamente ao autor e que 

categoricamente que não cometeu ato ilícito capaz de ensejar o dever de 

indenizar. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque suas assertivas 

configuram fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que o estorno foi 

efetivado antes do ingresso da ação indenizatória. Constata-se que a 

reclamada ao receber a solicitação, iniciou o procedimento de 

cancelamento de uma compra realizada através de cartão de crédito, bem 

como a devolução. Insta pontuar, que o estorno ocorre de forma única (Id 

9490040), sendo que as parcelas continuam a cair no extrato mensal, é a 

sistemática adotada por todas as instituições financeiras. Como se sabe, o 

direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação 

de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos, é 

imprescindível provar os danos. Constatado o estorno do valor conforme 

pactuado, entendo que não ficou demonstrada a prática de ato ilícito pelas 

Reclamadas, estando, assim, ausentes os pressupostos caracterizadores 

da responsabilidade civil. Restou evidente que a parte reclamante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. E CONDENO a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do NCPC), ao pagamento de 

multa no importe de 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 – art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema Projudi. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice Franchi 

Barros Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-82.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA - JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única. II - Na hipótese de 

condenação, caso haja pedido de cumprimento de sentença pelo (a) 

exequente, o cálculo deverá ser apresentado sem o acréscimo da multa 

de 10% (dez pontos percentuais). III - Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). IV - Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se a parte exequente para requerimentos em 05 (cinco) dias e 

tornem conclusos. V - Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. NX, 10/04/2018. Às providências. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-90.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA (ADVOGADO(A))

ELDI SANTANA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINALDO FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA - JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única. II - Na hipótese de 

condenação, caso haja pedido de cumprimento de sentença pelo (a) 

exequente, o cálculo deverá ser apresentado sem o acréscimo da multa 

de 10% (dez pontos percentuais). III - Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). IV - Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se a parte exequente para requerimentos em 05 (cinco) dias e 

tornem conclusos. V - Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. NX, 10/04/2018. Às providências. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-15.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON MIRANDA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DONIZETE RONCARE NEGRAO (REQUERIDO)

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA - JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única. II - Na hipótese de 

condenação, caso haja pedido de cumprimento de sentença pelo (a) 

exequente, o cálculo deverá ser apresentado sem o acréscimo da multa 

de 10% (dez pontos percentuais). III - Com a apresentação do cálculo da 
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dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). IV - Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se a parte exequente para requerimentos em 05 (cinco) dias e 

tornem conclusos. V - Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. NX, 10/04/2018. Às providências. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000017-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA FERNANDES ROCHA REIS (REQUERENTE)

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000017-73.2018.8.11.0012; Valor causa: R$ 10.189,36; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CASSIA FERNANDES ROCHA REIS 

Parte Ré: REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Em audiência de 

conciliação, a parte autora requer a desistência da presente demanda (Id 

12307878). Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Pelo exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a desistência e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. 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

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 058/2018-CA

 O Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados quanto à nomeação de 

servidores para o exercício de cargos em comissão/confiança;

Considerando, que houve a revogação da Portaria nº 58/2016-CA, que 

designava o servidor MAIRLON DE QUEIROZ ROSA, matrícula 32651, para 

exercer o cargo de Gestor Judiciário da Segunda Vara;

 RESOLVE:

 Designar a servidora ALINE BOTTEZEL DA ROSA, matrícula 29492, 

Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, com efeitos a 

partir da assinatura do Termo de Compromisso e Exercício, que deverá ser 

assinado e editado a partir da publicação desta.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Paranatinga, 29 de agosto de 2018.

 JORGE HASSIB IBRAHIM

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 057/2016-CA

 O Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legai s,

 R E S O L V E:

 I – REVOGAR a Portaria nº 58/2016-CA, que designava o servidor 

MAIRLON DE QUEIROZ ROSA, matrícula 32651, para exercer o cargo de 

Gestor Judiciári o da Segunda Vara, com efeitos a partir de 30/8/2018.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 29 de agosto de 2018.

 JORGE HASSIB IBRAHIM

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000399-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

 

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 

impugnar a contestação, no prazo legal. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84189 Nr: 4345-98.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Santarosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010/ MT

 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 INTIMAR o advogado da parte requerida, da 

audiência designada para o dia 09/11/2018 às 14h30min, horas na a ser 

realizada no Juízo Deprecado da 8ª vara criminal da comarca de 

Cuiaba-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67143 Nr: 479-19.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Borges Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 Vistos.

 Recebo o recurso de apelação de fls. 126/128, com fundamento no artigo 

593, I, do CPP.

Abra-se vista a defesa para apresentar as contrarrazões recursais.

 Após, encaminhe-se ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58005 Nr: 3105-79.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Proquimia Produtos Químicos do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lavanderia Espirito Santo Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Henrique Reckelberg - 

OAB:23.126/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62369 Nr: 1619-25.2015.811.0044

 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): Luciano Stoffel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com diligência negativa.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80225 Nr: 2331-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhordiny Luiz Bergamaschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHORDINY LUIZ BERGAMASCHI, Cpf: 

05347764180, Rg: 6293729, Filiação: Neusa Jaworsk Hilenka e Paulo 

Adriano Bergamaschi, data de nascimento: 02/04/1995, brasileiro(a), 

natural de Xanxerê-SC, convivente, embarcador. 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: Consta do Incluso inquérito policial que, no dia 

16/5/2017, por volta das 10:00 horas, na Avenida Brasil, n. 730, B: Centro, 

neste município de Paranatinga-MT, o denunciado JHORDINY LUIZ 

BERGAMASCHI adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, constante 

01 (um) TV "55 polegadas", cor preta, marca LG, pertencente à Igreja 

Mundial do Poder de Deus. Segundo se constata da investigação, o 

denunciado JHORDINY LUIZ BERGAMASCHI adquiriu do adolescente Luís 

Felipe Silva de Oliveira, 01 (uma) TV " 55 polegadas", marca LG, cor preta, 

a qual foi subtraída pelo menor. Ante o exposto, denuncio JHORDINY LUIZ 

BERGAMASCHI, já qualificado, como incurso no artigo 180 do Código 

Penal, pelo que requeiro que, uma vez recebida e autuada esta, seja 

instaurado o devido processo legal, com acitação do ora denunciado, para 

que apresente defesa e demais ato do processo, notificando-o para todos 

os termos da ação penal, enfim, para se ver processar e julgar até o final 

da condenação, observando-se o rito procedimental previstos nos artigos 

396 e seguintes do CÓDIGO de Processo Penal, ouvindo-se durante a 

instrução criminal as testemunahs abaixo arroladas.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu via edital, conforme requerido na cota 

ministerial de fl. 40.Após, conclusos. 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, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 17 de agosto de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88379 Nr: 1673-83.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovair Mario Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:15.694/MT, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:3402-B/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório e documentos de fls. 13/14, defiro o pedido 

formulado e redesigno a audiência para o dia 13/02/2019 às 14h30.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51558 Nr: 763-32.2013.811.0044

 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 Quintana Rydlewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59743 Nr: 402-44.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Cassia Coelho Santeiro - OAB:40.607/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60752 Nr: 878-82.2015.811.0044

 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: Eva Barreiro Saviczki

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66870 Nr: 389-11.2016.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belar Comercio de Moveis Ltda - Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte requerente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias acerca 

da correspondência devolvida (fl. 76).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86331 Nr: 577-33.2018.811.0044

 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: Pedro Paulo Gomes Ferreira de Mendonça, Maria da 

Aparecida Glória da Silva, FGFdS, EFdSM, GFdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denise Empeendimentos Recreativos Ltda - 

ME, Eroni Terezinha Frizon, Débora Frizon Longobardi, Denize Frizon, 

Karielly Gomes Cordeiro Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte requerente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias acerca 

da correspondência devolvida (fl 228).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000291-38.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-68.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MERIO DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

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: 1000292-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

ALMIR ROGERIO DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000434-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NILSON (REQUERENTE)

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI FATIMA MULLER SCHARLAU (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIO CHAGAS (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do r. despacho do ID nº 14737028.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAPSON OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

21/11/2018 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-76.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO APARECIDO GOMES CORREA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

21/11/2018 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 574 de 768



MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

21/11/2018 Hora: 15:30 , 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-46.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE SOUZA VIANA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

21/11/2018 Hora: 16:30 , 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-31.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEI DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

22/11/2018 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-16.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

22/11/2018 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

22/11/2018 Hora: 15:30 , 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-83.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

FABIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia 

22/11/2018 Hora: 16:30 , 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER (ADVOGADO(A))

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR PEDRO BOLOGNESI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, manifestar-se sobre os termos da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada no ID 14897030, bem como para 

informar o atual endereço da parte reclamada, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-68.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

23/11/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 
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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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-82.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

KAREN ALEXANDRA ELLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA ALVES GUEDES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, manifestar-se sobre os termos da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada no ID 14898551, bem como 

informar o atual endereço da parte reclamada, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

23/11/2018 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-38.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

SAMOEL SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

23/11/2018 Hora: 15:30 , 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NETA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 

23/11/2018 Hora: 16:30 , 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-44.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

LAZARO BARCELO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - 

MT0018314A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

26/11/2018 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

LAZARO BARCELO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - 

MT0018314A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

26/11/2018 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO BARCELO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - 
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MT0018314A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

26/11/2018 Hora: 15:30 , 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

LAZARO BARCELO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - 

MT0018314A, da audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 

26/11/2018 Hora: 16:30 , 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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000366-43.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER TREYMAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de 

GLAUBER TREYMAN. No decorrer do procedimento, a parte autora 

informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, postulando 

pela extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil (Id. 13698021). Relatei. DECIDO. Tendo em vista a manifestação de id. 

13698021, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas quitadas. Sem 

condenação de honorários, considerando que o pedido ocorreu antes da 

citação da requerida. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71403 Nr: 582-26.2015.811.0023

 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

 PARTE AUTORA: ELIZABETE APARECIDA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Descreve-se a perícia fl. 60.Principais respostas aos quesitos:1. Elizabete 

Aparecida Matias, 32 anos, lombalgia, dorsalgia;2. Serviços Gerais 

“mercado” empregada;8. Há aproximadamente 10 anos (SIC);9. 

Estabilizada (residual, sequela);Considerando-se que a patologia está 

instalada desde a 10 (dez) anos, penso que a situação não se ajusta à 

hipótese de agravamento de doença que conduz à incapacidade. No caso 

dos autos a moléstia da parte autora decorre de causa preexistente, que 

obsta o benefício, consoante o Parágrafo Único do art. 59 da Lei n. 

8.213/91, bem como não cumpriu a carência necessária, de modo a 

permitir a concessão de benefício previdenciário. A ausência de 

comprovação carência da parte autora e a preexistência da moléstia 

impossibilitam o deferimento do benefício postulado na petição inicial.ALÉM 

DO MAIS, NÃO SERIA O CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE, MAS SIM DE 

AUXILIO-DOENÇA.O laudo médio informa que a parte autora possui 

atividades laborativas na função de serviços gerais “mercado” empregada 

(fl. 60).Desta forma, O pedido de concessão do benefício de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez deve ser, portanto, julgado 

improcedente, ressalvando-se que a superveniência de causa 

justificadora autoriza nova postulação de auxílio-doença/aposentadoria, 

pois a coisa julgada em casos da espécie se opera secundum eventus 

litis, vale dizer, segundo as circunstâncias da causa.Concluímos, portanto, 

que a doença incapacitante já estava presente muito antes de a parte 

autora ingressar no RPGS.DispositivoAnte o exposto, julgo improcedente o 

pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83952 Nr: 1523-05.2017.811.0023

 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: JOAO NERI LOPES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DispositivoAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e 

extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/50.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001526-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVA BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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, querendo, a impugne. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 

2018 assinado eletronicamente LIGIA MAGNA SILVA E MACHADO DOS 

REIS Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001416-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDICE CALIXTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001530-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ BARROS DE FARIA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001263-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DA LAPA COSTA DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001242-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENIL DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001264-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

EMERSON AMORIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001245-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

GISELDA ALVES ADRIANO AFONSON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JORGE ALVES ADRIANO NETO (REPRESENTADO)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001243-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ATEQLINO NOVAIS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001244-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001246-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LINDAURA FERREIRA MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001387-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES (ADVOGADO(A))

MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001434-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES MEDEIROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001432-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ADEMIR PEREIRA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001471-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

RAMONA MARIA CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001477-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

NATALINO DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001480-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AZENATE FERRACINE GUIMARAES (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001508-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEREIRA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001426-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ROBSON NASCIMENTO DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001427-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ORTIZ (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001429-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

SOLANGE SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001430-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WASINGHITON DE FREITAS (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001414-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

NEUZA MARIA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001453-64.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS CEZAR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001445-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELCY FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

EDINALDO DE FARIA VILELA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA ANTONIA GARCIA (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001474-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

GIVANETE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001473-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE EMIDIO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001472-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001469-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA INACIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001470-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

JUVENIL PINHEIRO GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001503-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CLARICE DA SILVA BLUM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA NUNES (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001478-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITA NUNES TEODORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 
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impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001501-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO ALVINO RODRIGUES FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001481-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DAS VIRGENS DE JESUS (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001523-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SCHISLER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001216-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ONOFRE (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001295-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA LOURENCETTO (AUTOR(A))

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001310-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

NILZA SILVA HILARIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001328-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE MARCOS SANTOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001312-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

CICERO RAIMUNDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001372-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

AUREA MARIA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001417-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001420-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERGITO MATIAS MENDES (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001411-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA SANTIAGO (AUTOR(A))
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RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001412-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERNARDO FILHO (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 129926 Nr: 8136-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECIBRAS COMERCIO DE UTILIDADES 

DOMÉSTICAS LTDA ME, Jose Edis de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada da 

correspondência devolvida em ref. 46

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159398 Nr: 132-11.2018.811.0013

 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: Keny Rogers Silva Herculano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Intimo a parte autora para manifestar-se nos autos requerendo a a 

execução da sentença ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 105060 Nr: 4167-19.2015.811.0013

 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: JUYRACI DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT

 Certifico que os embargos de declaração é tempestivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117262 Nr: 2650-42.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): República Bar e Grill Ltda-ME, Anderson Jhonni 

Moreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os executados foram devidamente citados conforme 

referencia 52, e decorreu o prazo para o pagamento ou oposição de 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167990 Nr: 4109-11.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Barbosa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida não tem advogado constituído nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144392 Nr: 5436-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROLIM BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Certifico que o recurso de apelação juntado pela parte requerente é 

tempestivo, portanto abro vistas ao requerido para contrarazoar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 142796 Nr: 4785-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: THAYLA VITORIA SOUZA FRANCISCO, Fernanda 

Cavalcante de Souza, Valdenir Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação nova integração

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Inglez da Silva - 

OAB:69.711-PR, André de A. Siqueira - OAB:39.549/PR, Gabriel S. 

Albertti - OAB:44.655/PR, JÔNATAS CASALLI BETTO - OAB:47789

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

portanto abro vistas ao requerido para contrarazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 116793 Nr: 2490-17.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA

 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 que nesta data encaminho os autos para assistente social para 

realização do estudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160686 Nr: 771-29.2018.811.0013

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que já fora expedido alvara em favor do perito conforme 

referencia 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 126573 Nr: 6505-29.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G MORALES ME, Gilmar Morales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para retirar a certidão expedida, conforme 

requerido por Vossa Senhoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155193 Nr: 10447-35.2017.811.0013

 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: Maria Augusta de Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

cumprimento da sentença, ou arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 97533 Nr: 1015-60.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ DA SILVA, ELIANA VIANA DA SILVA, 

Zélia Gervasio da Silva, Maria da Penha da Silva, MIRALDO GOMES DE 

SOUZA, MILLENA GOMES DE SOUZA, Mislene Gomes Souza, REGINALDO 

ALVES MARQUES, SANDRA REGINA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José de Morais, Lenir Maria de Assis 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte embargada não tem advogado constituído nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154023 Nr: 9918-16.2017.811.0013

 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: HORLANDINA MARQUES DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

cumprimento da sentença, ou arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160368 Nr: 616-26.2018.811.0013

 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: Anna Duracy de Campos Morato, Espólio de Fernando 

Morato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO DE FARIA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO CHINELATTO FILHO - 

OAB:45321/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada conforme juntada do mandado e certidão do oficial de justiça de 

ref.67.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158693 Nr: 12228-92.2017.811.0013

 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: DAIANE FARIA VALIM, ADILSON DIVINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIAS DOS SANTOS, MARIA DA 

CONCEIÇÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO DIAS DOS SANTOS, Cpf: 

40683966634, Rg: 2415020 e atualmente em local incerto e não sabido 

MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, Cpf: 40683974653, Rg: 2574933. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte requerida para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o primeiro pedido retro.Expeça-se o 

necessário.Em tempo, indefiro o pedido de buscas de informações quanto 

ao endereço do requerido, vez que compete ao requerente tal 

múnus.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, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de agosto de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129885 Nr: 8117-02.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B F ORDENHADEIRAS E RACOES LTDA ME, 

ELCIMAR SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, acostado em Ref: 71, para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141008 Nr: 4063-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDLRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CKB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEITON KOLLER BARDINI, Telefone 

65-9-9664-0422. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 5.760,00 (Cinco mil e setecentos e sessenta reais)

Resumo da Inicial: MATHEUS HENRIQUE JESUS BARDINI, menor, nascido 

aos 09.12.2015, representada por sua genitora MARIA DE LOURDES 

ROSA DE JESUS, brasileira, solteira, do lar, RG n° 2597525-0 SEJUSP/MT e 

CPF n° 054.849.941-10, residente e domiciliada na Rua das Jabuticabeiras, 

s/nº, Quadra 05, Lote 14, Centro, Conquista D’Oeste/MT, com telefone (65) 

99999-7553, por meio da DEFESNORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, presentada pelo Defensor Público que esta subscreve, vem 

respeitosamente, a presença de vossa excelência, propor AÇÃO DE 

ALIMENTOS em face de CLEITON KOLLER BARDINI, brasileiro, solteiro, 

vaqueiro, demais dados ignorados, podendo ser encontrado na Fazenda 

Expresso Barreto, Retiro 04, Zona Rural, em Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, com telefone do escritório do trabalho (65) 99664-0422, 

pelas seguintes razões: 1. Dos fatos- O réu é pai do requerente e, 

separado de fato da representante do demandante, se recusa a prestar a 

assistência necessária para o sustento do autor, transferindo toda a 

responsabilidade para a genitora. O requerido trabalha na Fazenda 

Expresso Barreto, exercendo a função de vaqueiro, possuindo a renda 

mensal de R$ 1.600,00, podendo, assim, contribuir com prestação 

equivalente a 51,22% do salário mínimo, o que perfaz o valor atual de R$ 

480,00, e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extras tais como 

saúde e materiais escolares. 2. Do direito 2.1 Do dever de prestar 

alimentos . Na forma do art. 1.630 do Código Civil, os filhos menores estão 

submetidos ao Poder Familiar, a ser exercido pelos pais. Tal poder é um 

munus que impõe ao seu titular, dentre outros deveres, o de dirigir a 

criação e educação do menor (art. 1.634, I, CC). Para o atendimento do 

dever de direção da criação do menor, devem os pais atuarem em todos 

os aspectos relevantes de formação, inclusive no da garantia das 

condições econômicas para desenvolvimento do infante. Justamente por 

isso que, nos casos em que a guarda do filho está sendo exercida de 

maneira unilateral por um dos pais, cabe ao outro contribuir com prestação 

alimentar periódica, não se eximindo da responsabilidade decorrente do 

poder familiar. Assim, garante o Código Civil, em seus arts. 1.694, caput, e 

1.696, o direito de o filho exigir a prestação alimentar do pai que 

voluntariamente não a atende. Inclusive, todos os direitos resguardados à 

criança devem ser tratados dentro de uma ideologia de prioridade absoluta 

e máxima proteção, tanto que o texto constitucional, em seu art. 227, 

dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Seguindo a 

linha da Constituição, o estatuto da criança e do adolescente reitera, em 

seus arts. 4º e 6°, que “na interpretação desta Lei levar-seão em conta os 

fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento“, o que revela a 

importância da prestação alimentar com forma de preservar a integridade 

física e psíquica do alimentário. Deste modo, não podem os pais se eximir 

das responsabilidades inerentes ao poder familiar, sob pena de ofender a 

fórmula constitucional da dignidade humana, constante no art.1°, III, da 

CF/88, como fundamento da República Federativa do Brasil e de deixar de 

cumprir com os deveres decorrentes do poder familiar. 2.2 

Estabelecimento do quantum – inversão do ônus da prova Uma vez 

delimitado o dever alimentar, resta estabelecer o quantum da prestação, 

que será encontrado com base no binômio necessidade do infante e 

possibilidade do genitor. Sendo o autor criança, contando com apenas um 

ano de idade, sua necessidade é presumida, sendo situação de alimentos 

obrigatórios estabelecidos em razão do poder familiar. Em linguagem clara, 

a obrigação alimentícia ou obrigação de sustento (de manutenção) 

consiste na fixação de alimentos com base no poder familiar imposto, de 

maneira irrestrita, aos pais (biológicos ou afetivos). Naturalmente, como se 

funda no poder familiar, é ilimitada. (Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald, Curso de Direito Civil, v. 6, p. 784. Juspodivm: 2012) Já a 

possibilidade do réu é patente. Trata-se de pessoa maior e capaz, inserida 

no mercado de trabalho, e com renda aproximada de R$ 1.600,00 por mês. 

Ademais, importante observar que quanto à prova das condições do 

requerido, apesar de se tratar de fato constitutivo do direito do autor, deve 

ser adotada a teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova, impondo 

ao próprio réu demonstrar nos autos suas condições. O CPC, em seu art. 

373, §1º, aduz: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...§ 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. Pelo texto 

normativo é possível perceber que o juízo tem autorização para alterar o 

responsável pela produção da prova quando ficar demonstrado que a 

parte contrária teria maior facilidade de demonstrar os fatos. Comentando 

tal dispositivo, a doutrina: Também é possível a redistribuição judicial do 

ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revelar-se que a obtenção 

da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte 

em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus da prova feita 

pelo juiz visa à concretização da ideia de que o ônus deve recair sobre 

aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir. 

(Fredie Didier Jr. et al. Curso de Direito Processual Civil, v. 2, p. 128. 

Juspodivm: 2015) Nota-se que a situação é de aplicação do princípio da 

cooperação no âmbito do direito probatório. Uma vez que o processo 

estabelece uma comunidade de trabalho entre as partes e o Estado-Juiz, 

percebendo este último que a demonstração de um fato é de extrema 

facilidade para uma das partes, poderá determinar que ela o faça, ainda 

que, originariamente, o ônus não fosse dessa parte. No caso dos autos, 

patente é que a demonstração da renda do requerido por ele mesmo é de 

extrema facilidade, sendo que a inversão do ônus da prova se mostra, 

como visto, totalmente cabível. Logo, considerando as condições 

narradas, deve a fixação ser de prestação equivalente a 51,22% do 

salário mínimo, o que perfaz o valor atual de R$ 480,00, e mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extras tais como saúde e materiais 

escolares. 2.3 Da tutela antecipada A antecipação dos efeitos da tutela, 

nas ações de alimentos intentadas com base no poder familiar, segue 

regra própria trazida pelo art. 4º, caput, da Lei 5.478/68: Art. 4º As 

despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem 

pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles 

não necessita. Pelo dispositivo transcrito é possível concluir que nas 

ações de alimentos o periculum é presumido, cabendo a parte demonstrar, 

apenas a probabilidade do direito. E tal probabilidade deve ser 

demonstrada através de documento que permita concluir pela existência 

do poder familiar alegado. No caso, há prova documental da existência de 

poder familiar do réu em face do autor, consistente na certidão de 

nascimento anexa a esta petição inicial. Assim, preenchido o requisito 

legal, a prestação alimentar deve ser fixado in limine litis, garantindo ao 

autor que já tenha garantida sua subsistência no curso da relação 

processual. 3. Do pedido - Ante o exposto requer: a) o recebimento desta 

petição, com a fixação imediata de prestação alimentar em favor do autor, 

no quantum de 51,22% do salário mínimo vigente, na forma do art. 4º, 

caput, da Lei de alimentos; b) a citação do réu para que apresente 

resposta no prazo legal ou reste inerte e sofra as consequências do não 

atendimento de tal ônus; c) a inversão do ônus da prova, na forma do art. 

373, §1º, do CPC, determinando-se ao réu que faça prova de seus 

rendimentos; d) a procedência do pedido para que seja o réu condenado a 

prestar os alimentos, confirmando a tutela antecipada deferida, no valor 

equivalente a 51,22% do salário mínimo, o que perfaz o valor atual de R$ 

480,00, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extras tais como 

saúde e materiais escolares; e) a intimação do Ministério Público para 

atuar no feito (art. 178, II do CPC); f) condenação do réu nos honorários 

advocatícios (art. 85, caput, do CPC) e custas processuais (art. 82, §2º, 

CPC); g) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por não ter o 

requerente condições econômicas e/ ou financeiras de arcar com as 

custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo 

do próprio sustento ou de sua família, consoante se infere da declaração 

de hipossuficiência anexa, tudo nos termos do art. 98, caput, e art. 99, 

§3º, ambos do CPC. Protesta provar os fatos narrados pelos meios de 

provas previstos ou não vedados em lei. Dá-se à causa o valor de R$ 
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5.760,00. Nestes termos pede deferimento. Pontes e Lacerda, 09 de maio 

de 2017

Despacho/Decisão: Cite-se por edital, 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, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116795 Nr: 2492-84.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ SILVA HILARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se Carta Precatória visando à intimação pessoal do Diretor da 

Gerência Executiva do Instituto Nacional da Seguridade Social para que 

implante o benefício previdenciário em favor do autor no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, que será 

aplicada em nome deste.

Faça consignar que o Oficial de Justiça deverá certificar o nome completo 

e CPF do Diretor da Gerência Executiva do Instituto Nacional da 

Seguridade Social.

Após, dê-se vistas para os memoriais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162016 Nr: 1324-76.2018.811.0013

 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: Aparecida do Carmo Cardoso Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco Veículo Administradora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE O. 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992 A

 Intime-se o réu. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158796 Nr: 12287-80.2017.811.0013

 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: RRDSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENIVALDO SILVA DE JESUS, Cpf: 

66144191291, Filiação: Malvina Ribeiro da Silva e Manoel Batsita de Jesus, 

data de nascimento: 29/10/1979, natural de Glória de Dourados-MS, 

casado(a), vaqueiro. 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: GEYSIANE SOUZA DE JESUS, nascida em 21/04/2016, 

menor, e GEOVANE SOUZA DE JESUS, nascido em 22/05/2003, menor, 

representados pela coautora REGIANE RAMOS DE SOUZA DE JESUS, 

brasileira, casada, empregada doméstica, RG nº 2030228-2 SSP/MT e CPF 

nº 027.942.361-64, residente e domiciliada na Rua Flamboyant, nº40, 

COHAB, em Conquista D’Oeste/MT, CEP 78254-000, com telefone 

(65)99907-8236, vêm, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO, presentada pelo Defensor Público que esta subscreve, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE 

DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS em face de GENIVALDO SILVA DE 

JESUS, brasileiro, casado, vaqueiro, CPF nº 661.441.912-91, residente e 

domiciliado na Linha 108, setor Asa Branca, s/nº, Gleba 04, Pimenta Bueno 

(RO), pelas razões de fato e de direito adiante aduzidas: 1. Dos fatos As 

partes, desde 2002, conviviam em união estável e, em 20.03.2015, 

converteram a união em casamento, conforme certidão de casamento 

anexa. Estão separados de fato desde agosto de 2017 e não desejam 

reconstruir a vida em comum. Tiveram dois filhos, os menores GEYSIANE 

SOUZA DE JESUS, nascida em 21/04/2016 e GEOVANE SOUZA DE 

JESUS, nascido em 22/05/2003, que estão sob a guarda de fato da autora. 

2. Do direito 2.1 Da fixação da competência Determina o art. 53, I, a, do 

CPC, que a competência territorial para processamento do pedido de 

divórcio é do juízo em que está domiciliado o guardião do filho comum 

incapaz. No caso, como visto da narrativa, as partes possuem dois filhos 

menores que estão sob a guarda da autora, razão determinante para 

fixação da competência deste juízo. 2.2 Do divórcio Com fulcro no atual 

artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, em sua redação dada pela 

Emenda Constitucional nº. 66/10 in verbis: o casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. Dessa forma, não havendo qualquer requisito 

para que o divórcio seja decretado que não a própria vontade da parte, e 

não havendo mais interesse da autora em manter o vínculo matrimonial 

com o requerido, outra medida não resta senão a decretação do divórcio 

entre as partes A requerente deseja tornar a utilizar o nome de solteira, 

passando a chamar REGIANE RAMOS DE SOUZA. 2.3 Da guarda dos 

filhos Do enlace matrimonial adveio o nascimento dos dois filhos: 

GEYSIANE SOUZA DE JESUS, nascida em 21/04/2016 e GEOVANE 

SOUZA DE JESUS, nascido em 22/05/2003. A guarda das crianças ficará 

com a autora, que a exercerá de maneira exclusiva. Normalmente a 

guarda é exercida por ambos os pais, porém, quando a situação fática 

exigir, poderá ser exercida por apenas um deles. É o que se denomina de 

guarda unilateral. Guarda unilateral ou exclusiva – é ainda a modalidade 

mais comum e difundida no Brasil, em que um dos pais detém 

exclusivamente a guarda, cabendo ao outro o direito de visitas. O filho 

passa a morar no mesmo domicílio do seu guardião. (Pablo Stolze Gagliano 

e Rodolfo Pamplona Filho. Novo curso de direito civil, v. 06, p. 609. 

Saraiva: 2012) Diversos são os fatos que podem levar a guarda unilateral, 

sempre ligado a impedimento de um dos pais em face do exercício do 

direito-dever (problemas de saúde mental, condenações criminais, 

ausência contínua do país, etc.). O rompimento da relação que mantinham 

os pais, com a recente reforma provida no Código Civil pela Lei 13.058/14, 

não é mais um motivo exclusivo para a imposição de guarda unilateral. Pelo 

novo texto normativo do art. 1.584, §2º, do CC, sempre que os pais não 

chegarem a um consenso, a guarda será compartilhada. Evidentemente 

que, como qualquer norma no ordenamento nacional tal dispositivo não tem 

um caráter absoluto, devendo receber uma interpretação sistêmica com 

resultado restritivo: quando os pais não chegarem a um consenso a 

guarda será compartilhada se isso for possível no caso concreto. 

Qualquer interpretação meramente declarativa do texto normativo ora 

analisado levaria, invariavelmente, a absurdos, tais como sustentar que 

haveria guarda compartilhada mesmo quando um dos pais não tivesse 

qualquer condições de exercer tal mister (por exemplo em razão de vício 

em drogas, de trabalho com longas ausências do País, quando preso, 

etc.). Portanto, já estabelecido que a regra é a guarda compartilhada 

quando do rompimento da relação dos pais, mas que tal forma de guarda 

pode ser alterada quando o caso concreto exigir, resta analisar se a 

situação ora apresentada foge, ou não, da normalidade. Desde o término 

da sociedade conjugal, os infantes estão exclusivamente com a 

requerente, não havendo razões para que não continuem. 2.4 Do dever de 

prestar alimentos.. Na forma do art. 1.630 do Código Civil, os filhos 

menores estão submetidos ao Poder Familiar, a ser exercido pelos pais. 

Tal poder é um munus que impõe ao seu titular, dentre outros deveres, o 

de dirigir a criação e educação do menor (art. 1.634, I, CC). Para o 

atendimento do dever de direção da criação dos menores, devem os pais 

atuarem em todos os aspectos relevantes de formação, inclusive no da 

garantia das condições econômicas para desenvolvimento do infante. 
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Justamente por isso que, nos casos em que a guarda do filho está sendo 

exercida de maneira unilateral por um dos pais, cabe ao outro contribuir 

com prestação alimentar periódica, não se eximindo da responsabilidade 

decorrente do poder familiar. Assim, garante o Código Civil, em seus arts. 

1.694, caput, e 1.696, o direito de o filho exigir a prestação alimentar do pai 

que voluntariamente não a atende. Inclusive, todos os direitos 

resguardados à criança devem ser tratados dentro de uma ideologia de 

prioridade absoluta e máxima proteção, tanto que o texto constitucional, 

em seu art. 227, dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão”. Seguindo a linha da Constituição, o estatuto da criança e do 

adolescente reitera, em seus arts. 4º e 6°, que “na interpretação desta Lei 

levar-se ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do 

bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição 

peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento“, 

o que revela a importância da prestação alimentar com forma de preservar 

a integridade física e psíquica do alimentário. Deste modo, não podem os 

pais se eximir das responsabilidades inerentes ao poder familiar, sob pena 

de ofender a fórmula constitucional da dignidade humana, constante no 

art.1°, III, da CF/88, como fundamento da República Federativa do Brasil e 

de deixar de cumprir com os deveres decorrentes do poder familiar. 2.5 

Estabelecimento do quantum – inversão do ônus da prova Uma vez 

delimitado o dever alimentar, resta estabelecer o quantum da prestação, 

que será encontrado com base no binômio necessidade do infante e 

possibilidade do genitor. Sendo os autores menores, com um e quatorze 

anos de idade, sua necessidade é presumida por lei, sendo situação de 

alimentos obrigatórios estabelecidos em razão do poder familiar. Em 

linguagem clara, a obrigação alimentícia ou obrigação de sustento (de 

manutenção) consiste na fixação de alimentos com base no poder familiar 

imposto, de maneira irrestrita, aos pais (biológicos ou afetivos). 

Naturalmente, como se funda no poder familiar, é ilimitada. (Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil, v. 6, p. 784. 

Juspodivm: 2012) Já a possibilidade do réu é patente. Trata-se de pessoa 

maior e capaz, inserida no mercado de trabalho, porém a requerente não 

sabe precisar sua renda. No entanto, importante observar que quanto à 

prova das condições do requerido, apesar de se tratar de fato constitutivo 

do direito do autor, deve ser adotada a teoria dinâmica de distribuição do 

ônus da prova, impondo ao próprio réu demonstrar nos autos suas 

condições. O CPC, em seu art. 373, §1º, aduz: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) § 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. Pelo texto normativo é possível perceber que o juízo tem 

autorização para alterar o responsável pela produção da prova quando 

ficar demonstrado que a parte contrária teria maior facilidade de 

demonstrar os fatos. Comentando tal dispositivo, a doutrina: Também é 

possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso 

concreto, revelar-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser 

mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a 

redistribuição do ônus da prova feita pelo juiz visa à concretização da 

ideia de que o ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, 

possa mais facilmente dele se desincumbir. (Fredie Didier Jr. et al. Curso 

de Direito Processual Civil, v. 2, p. 128. Juspodivm: 2015) Nota-se que a 

situação é de aplicação do princípio da cooperação no âmbito do direito 

probatório. Uma vez que o processo estabelece uma comunidade de 

trabalho entre as partes e o Estado-Juiz, percebendo este último que a 

demonstração de um fato é de extrema facilidade para uma das partes, 

poderá determinar que ela o faça, ainda que, originariamente, o ônus não 

fosse dessa parte. No caso dos autos, patente é que a demonstração da 

renda do requerido por ele mesmo é de extrema facilidade, sendo que a 

inversão do ônus da prova se mostra como visto, totalmente cabível. 

Portanto, requer seja a prestação fixada em valor equivalente a 32,01% do 

salário mínimo, o que perfaz o valor atual de R$ 300,00 (trezentos reais), 

além de 50% das despesas extraordinárias, tais como medicamentos, 

materiais escolares e afins. 2.6 Dos bens e da partilha A partilha de bens 

será discutida em outro momento. 3. Do pedido Desta forma, preenchido 

as formalidades que a lei exige, requer-se: a) a gratuidade das custas 

processuais, nos termos da Lei, uma vez que os requerentes não dispõem 

de recursos para suportar tal ônus, inclusive tendo buscado assistência 

jurídica da Defensoria Pública do Estado; b) a CITAÇÃO do réu para, 

querendo, no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de não o 

fazendo sofrer as consequências legais cabíveis; c) seja, por força do 

artigo 4º da Lei nº 5.478/68, fixado alimentos provisórios em favor da filha, 

em prestação equivalente à 32,01%, o que perfaz o valor atual de R$ 

300,00 (trezentos reais); d) a intimação do Ministério Público, na forma do 

art. 178, II e art. 698, ambos do CPC; e) a procedência do pedido da 

requerente para: e1) decretar seu DIVÓRCIO com o réu, com fulcro no art. 

226, §6º, da Constituição Federal, nas condições acima estabelecidas, e 

que seja, posteriormente, feita a devida averbação no Registro Civil 

competente, em especial seja alterado nome da coautora a fim de que ela 

retorne ao nome de solteira, qual seja, REGIANE RAMOS DE SOUZA; e2) 

fixar a guarda unilateral da filha menor em favor da autora e3) condenar o 

réu ao pagamento de pensão alimentícia, fixada em 32,01%, que perfaz o 

valor atual de R$ 300,00 (trezentos reais), mais 50% das custas de 

despesas extraordinárias; f) a condenação do requerido no pagamento de 

custas processuais (art. 82, §2º, CPC) e honorários advocatícios (art. 85, 

caput, do CPC); Protesta demonstrar os fatos pelos meios de provas 

admitidos ou não vedados em lei. Dá-se à causa o valor de R$ 3.600,00, 

para os fins legais. Nestes termos, pede deferimento. Pontes e Lacerda, 

18 de dezembro de 2017

Despacho/Decisão: Cite-se por edital. 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, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 29 de maio de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 34886 Nr: 2340-85.2006.811.0013

 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: Espolio de Maria Aparecida Ferreira da Silva, Aparecida 

Joaquina da Silva, Luzia da Silva Moura, Carlos Jesus da Silva, Valcir 

Joaquim da Silva, Marinete da Silva Oliveira, Valdir Joaquim da Silva, 

Terezinha da Silva Morais, Jose Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:OAB/MT9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a habilitação dos herdeiros.

Anote-se onde couber. Retifique-se autuação.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93921 Nr: 4912-33.2014.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. M. Ferreira & Cia Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95228 Nr: 5765-42.2014.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sergio Souza Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 
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OAB:18714/B, VERA REGINA MARTINS - OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspendo o feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921 e §§. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001712-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEIROZ E MORAIS GUEDES LTDA - ME (EXECUTADO)

JARBAS NUNES GUEDES QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001712-59.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. EXECUTADO: QUEIROZ E 

MORAIS GUEDES LTDA – ME. EXECUTADO: JARBAS NUNES GUEDES 

QUEIROZ. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), 

sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC). Decorrido o prazo para pagamento 

e/ou sem o oferecimento de embargos, INTIME-SE a parte autora, por meio 

de seu(s) advogado (s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento. Caso a constrição 

recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado 

for, bem como providencie o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 842 e do art. 844, 

ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, “caput” e §1º, do NCPC). Caso o oficial de justiça 

não encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder na forma 

do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001724-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO ROQUE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001724-73.2018.8.11.0013. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT RÉU: CÍCERO 

ROQUE DA SILVA. Vistos. 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. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001746-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE RAIMUNDO DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001746-34.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA RÉU: HENRIQUE RAIMUNDO DE 

JESUS. Vistos. 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. Às providências. Pontes e Lacerda, 

29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000522-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON ANTONIO ROJAS FIDELIS (RÉU)

C. A. R. FIDELIS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000522-61.2018.8.11.0013. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT. RÉU: C. A. R. 

FIDELIS – ME. RÉU: CLEBERSON ANTONIO ROJAS FIDELIS. Vistos. 

RECEBO a petição de id. 13151344 e 13146239 como emenda da inicial. A 
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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, 29 de agosto de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS (AUTOR(A))

ELIANE DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES NUNES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001133-14.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS. RÉU: DIOGENES NUNES DA SILVA. 

Vistos. RECEBO a petição de id. 14144690 como emenda da inicial. Ante 

as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

exequente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 100, caput, c.c. parágrafo único, do NCPC. CITE(M)-SE a(s) 

parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar(em) o 

pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para garantia 

do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 

do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC). Para tanto, EXPEÇA-SE carta precatória. Decorrido o prazo para 

pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seu(s) advogado (s) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Caso 

a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do 

executado, se casado for, bem como providencie o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 

842 e do art. 844, ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, “caput” e §1º, do 

NCPC). Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser 

citada, deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Pontes e Lacerda, 29 de agosto 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001240-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILTON FABIO FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA SCARCELLI OAB - 365.558.781-34 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001240-58.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA. REQUERIDO: 

ROMILTON FABIO FERNANDES. Vistos. CITEM-SE, pessoalmente, com 

prazo de 15 (quinze) dias, o requerido e as pessoas em cujos nomes 

estiver transcrito o imóvel, bem como os confinantes e, por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos. NOTIFIQUEM-SE, por meio de carta guarnecida com aviso 

de recebimento, as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Nacional para 

que, caso queiram, declinem no prazo de 15 (quinze) dias se possuem 

interesse em ingressar no feito, encaminhando-se a cada ente cópia da 

inicial e dos documentos que a instrui. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001290-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES ROGERIO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

SUZIANE APARECIDA PEDRETTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001290-84.2018.8.11.0013. AUTOR: 

SUZIANE APARECIDA PEDRETTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. DETERMINO que a secretaria retifique a classe da ação, 

uma vez que não corresponde a “AÇÃO CIVIL PÚBLICA”. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

“caput”, do NCPC. CITE-SE o réu para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 335, inciso III, do 

Código de Processo Civil, fazendo-se constar, outrossim, as advertências 

a que fazem menção o art. 344 do NCPC. Após, com a juntada da resposta 

da autarquia, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono 

constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada, na forma do art. 355 do NCPC. Em 

atenção ao princípio da celeridade processual e da eficiência, DEIXO de 

designar audiência de conciliação, uma vez que é fato notório que o 

Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, nas audiências 

designadas nesta Comarca. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000940-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLORACI BISPO DE OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BISPO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000940-96.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: FLORACI BISPO DE OLIVEIRA MAGALHÃES 

INVENTARIADO: PAULINO BISPO DE OLIVEIRA Vistos. Diante do teor da 

certidão de id. 15016498, INTIME-SE a inventariante, por meio de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a 

qualificação completa da companheira/cônjuge do "de cujus", bem como 

de seus herdeiros e, havendo estes cônjuge ou companheiro supérstite, 

indicar os respectivos dados pessoais e o regime de bens do casamento 

ou informar se se trata de união estável, a fim de viabilizar a citação 

(NCPC, art. 626, “caput”). Após, CUMPRA-SE a decisão inaugural. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001514-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GUILHERME GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001514-22.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: FABIO GUILHERME GONÇALVES DA SILVA. RÉU: 

TELEMAR INTERNET LTDA. Vistos. O pedido mediato formulado pelo autor 

padece de determinação, ou seja, os danos materiais, não indica o 

prejuízo material que pretende ser ressarcido, não sendo a hipótese de 

incidir uma das exceções previstas nos incisos I a III do §1º do art. 324 do 

Código de Processo Civil. Sobre a matéria, são os ensinamentos do 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, "in verbis": "Registre-se 

nesse tocante que nas ações de indenização caberá ao autor especificar 

o prejuízo que pretende ver ressarcido, ainda que não tenha condições de 

indicar o quantum debeatur. Expressões genéricas como “condenação em 

lucros cessantes”, ou ainda “condenação em perdas e danos”, não se 

prestam à necessária individualização do bem pretendido pelo autor, 

prejudicando o direito de defesa do réu e maculando o princípio da ampla 

defesa (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual 

civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pág. )". Nesta toada, INTIME-SE o autor, 

por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, a fim de indicar o prejuízo material sofrido, sob pena de, 

na inércia, ser indeferida a petição inicial, "ex vi" dos arts. 321 e 330, §1º, 

III, do NCPC. Com o decurso do prazo supra, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE a conclusão dos autos. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 29 

de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001710-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA (ADVOGADO(A))

ANDREA MONICA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLÁUDIO RUBENS SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001710-89.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ANDREA MONICA FERREIRA. RÉU: CLÁUDIO RUBENS SILVA. Vistos. 

Sendo dever da parte autora a indicação certa e atual do endereço do réu 

(art. 319, II, do CPC), bem como sendo a citação editalícia a última opção, 

INTIME-SE a autora para trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

localização da parte ré, ou pugnar por diligências que reputar necessárias 

quanto à sua localização (§ 1º do art. 319 do CPC), sob pena de 

indeferimento da petição inicial, conforme preceitua o art. 321, parágrafo 

único, do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de agosto 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001672-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEDALHA MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001672-77.2018.8.11.0013. AUTORA: 

BANCO HONDA S/A. RÉU: JEDALHA MIRANDA DA SILVA. Vistos. 

Verifica-se que o autor não carreou aos autos documento imprescindível à 

propositura da presente ação, qual seja, o contrato de alienação fiduciária. 

Deste modo, INTIME-SE o autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, carrear aos autos o cópia dos documentos que demonstram 

a realização do negócio jurídico entre as partes, na forma do art. 321 do 

CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Pontes e Lacerda, 29 de agosto 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001656-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

WENDER ROLIM LEANDRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001656-26.2018.8.11.0013. AUTOR: 

WENDER ROLIM LEANDRO RÉU: MÓVEIS ROMERA LTDA Vistos. De 

proêmio, a requerente não comprovou a impossibilidade financeira 

momentânea para custear as despesas inerentes à distribuição do 

processo. No mais, da análise dos elementos de informação constantes 

dos autos, verifica-se sem dificuldades que os pressupostos para a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não estão 

pressentes. Assim sendo, é dever do interessado antecipar o pagamento 

dos atos processuais que pretende promover (art. 82, “caput”, do NCPC), 

impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de comprovar o 

recolhimento das custas e taxas processuais no momento da distribuição 

(art. 456, “caput”, da CNGC). Desta forma, DETERMINO que a autora 

comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão 

da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, carreando aos autos documento apto a comprovar que 

não possui condições financeiras para custear os gastos inerentes ao 

processo, ou, em idêntico prazo, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciárias devidas, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, “ex vi” do art. 456, §1º, da CNGC. INTIME-SE via DJE. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001721-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

IVONEI RUFATTO (AUTOR(A))

MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)

BRUNO SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001721-21.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA AUTOR: IVONEI RUFATTO RÉU: 

WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA RÉU: BRUNO SOUZA OLIVEIRA Vistos. 

De proêmio, os requerentes não comprovaram a impossibilidade financeira 

momentânea para custear as despesas inerentes à distribuição do 

processo. No mais, da análise dos elementos de informação constantes 

dos autos, verifica-se sem dificuldades que os pressupostos para a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não estão 

presentes. Assim sendo, é dever do interessado antecipar o pagamento 

dos atos processuais que pretende promover (art. 82, “caput”, do NCPC), 

impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de comprovar o 

recolhimento das custas e taxas processuais no momento da distribuição 

(art. 456, “caput”, da CNGC). Desta forma, DETERMINO que os autores 

comprovem o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão 

da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, carreando aos autos documento apto a comprovar que 

não possui condições financeiras para custear os gastos inerentes ao 

processo, ou, em idêntico prazo, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciárias devidas, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, “ex vi” do art. 456, §1º, da CNGC. INTIME-SE via DJE. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001762-85.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MENDONCA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001762-85.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS REQUERIDO: GUILHERME MENDONCA COSTA 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, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001175-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ROLIM BRAGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMASEP - ASSOCIACAO MUTUA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES 

PUBLICOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001175-63.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ROLIM BRAGA RÉU: AMASEP - ASSOCIACAO MUTUA DE ASSISTENCIA 

AOS SERVIDORES PUBLICOS Vistos. CUMPRA-SE a última decisão 

proferida nos autos. Às providências. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001468-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE AMO ARANTES (AUTOR(A))

VALTER DIAS PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001468-33.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

DANILO DE AMO ARANTES RÉU: UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL 

Vistos. Nos termos do art. 286, inciso I, c.c. art. 288 do NCPC, 

REDISTRIBUA-SE os autos ao juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda, uma vez que a ação de execução fiscal ora embargada tramita 

naquela vara. Às providências. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001636-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MIRON TRINDADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001636-35.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

AUGUSTO MIRON TRINDADE RÉU: BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE 

SOBRINHO Vistos. Por força da edição da Resolução nº 13/2014-TP que 

modificou a competência das varas desta comarca, REDISTRIBUA-SE os 

autos para 1ª Vara desta Comarca, a qual detém competência privativa 

para o cumprimento de Cartas Precatórias Cíveis. OFICIE-SE ao juízo 

deprecante, COMUNICANDO-SE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de 

agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO PEREIRA MAIA (EXEQUENTE)

ALAN VITOR BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEVAL FOGACA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000513-02.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 203.922,32; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[COMPROMISSO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, verificando constatei que a parte requerida não contestou a 

presente ação, nem comprovou o pagamento do débito, embora 

devidamente citada conforme ID 14521606, decorrendo o prazo previsto 

na Lei. Assim, com amparo no provimento 56/2007, abro vista a parte 

autora para no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de 

direito. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001639-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI WEMBERSON RAMOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001639-87.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MOTOS MATO GROSSO LTDA RÉU: MARCONI WEMBERSON RAMOS - ME 

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, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001647-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI WEMBERSON RAMOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001647-64.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MOTOS MATO GROSSO LTDA RÉU: MARCONI WEMBERSON RAMOS - ME 

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, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001674-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ERIK MOTOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001674-47.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MOTOS MATO GROSSO LTDA RÉU: ERIK MOTOS LTDA- EPP 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, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001742-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BISPO DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001742-94.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ROSILENE BISPO DO CARMO RÉU: OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, caput). CITE-SE a parte requerida, por meio de mandado, nos 

termos do art. 246, II, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. 

Ante as razões 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. 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, 29 de agosto de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001765-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO (ADVOGADO(A))

ROSENILDA APARECIDA DE FRANCA (AUTOR(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. (RÉU)

SANTOGO ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001765-40.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ROSENILDA APARECIDA DE FRANÇA RÉU: SANTOGO ALIMENTOS LTDA 

RÉU: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S/A Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). CITEM-SE os réus, por meio de mandado/carta precatória, nos 

termos do art. 246, II, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. 

Ante as razões 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. 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, 29 de agosto de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001767-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE OLIVEIRA SALES (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001767-10.2018.8.11.0013. AUTOR: 

KATIA CILENE OLIVEIRA SALES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o 

feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões 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. 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, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001768-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE MIRANDA XAVIER (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001768-92.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ELOIDE MIRANDA XAVIER RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos previstos nos 

arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir 

pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte requerida, pelo 

correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 

344 do NCPC. Ante as razões 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. 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, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001783-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

AMERICO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE ORNELAS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001783-61.2018.8.11.0013. AUTOR: 

AMÉRICO RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: CARLOS ALEXANDRE ORNELAS 

SANTOS Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do 

NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum 

(NCPC, art. 318, caput). PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, 

nos termos do artigo 189, II, do NCPC. Ante as razões 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. CITE-SE a parte requerida, por meio de mandado, nos termos do art. 

246, II, c.c. art. 247, II, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do 

NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 
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impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, COLHA-SE a manifestação do 

Ministério Público e façam os autos conclusos para novas deliberações. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 29 

de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001818-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PAVARINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001818-21.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: OSMAR PAVARINE 

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, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001821-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVONEI DA SIVLA CLAUDINO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001821-73.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RÉU: DIVONEI DA 

SILVA CLAUDINO. 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, 29 de agosto de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001823-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001823-43.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ELSON SILVA DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o 

feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões 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. 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, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001859-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001859-85.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CLAUDIO OLIVEIRA COSTA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o 

feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões 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. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. INVERTO o ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Após, à conclusão para novas deliberações. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 29 

de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160390 Nr: 629-25.2018.811.0013

 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: JAILSON PEREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PontaNegra Automóveis Ltda, Itaucard 

Administradora Cartões de Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Vinícius Santa Rosa 

Castim - OAB:1.695, FLÁVIA MEDEIROS DA CUNHA - OAB:8138, João 

Batista Ferreira Rabelo - OAB:1.443

 Vistos.

A despeito do recebimento do ofício de ref. 9 pelo 6º Tabelião de Protesto 

de Letras e Títulos de São Paulo/SP, não há informações acerca do 

cumprimento da decisão inaugural.

Portanto, OFICIE-SE ao supracitado cartório, a fim de que dê cumprimento 

à decisão proferida na ref. 4, sob pena de incidir em multa diária, a ser 

oportunamente arbitrada.

Sem prejuízo de tal cumprimento, INTIME-SE o réu, banco Itaúcard S.A., na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos o instrumento de mandato e atos constitutivos, nos 

termos do art. 76, §1º, inciso II, do NCPC, sob pena de revelia.

Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96556 Nr: 608-54.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRR, MGRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Guimarães Soares - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 
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JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Vistos.

Considerando que o requerido foi citado por edital (fl. 87), NOMEIO como 

curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de 

Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua 

Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone 

(65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é representado 

pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) e Joacir 

Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão conferidas todas as 

prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme autoriza o 

art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo).

DÊ-SE VISTA dos autos à Núcleo de Prática Jurídica, a fim de que requeira 

o que entender cabível no prazo legal.

Com a juntada da manifestação do requerido, INTIME-SE a parte 

exequente, por meio de remessa dos autos, a fim de que manifeste acerca 

do prosseguimento do feito.

Por fim, COLHA-SE parecer do Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 30960 Nr: 4511-49.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair de Freitas Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal Alves Ferreira, Cleusimar de Queiroz 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 160, 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente 

para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54462 Nr: 91-25.2010.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERA FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte ré foi devidamente citada e permaneceu 

inerte durante seu prazo de resposta. Assim, com amparo no Provimento 

nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153115 Nr: 9456-59.2017.811.0013

 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: Gerson Xavier Nepomuceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101374 Nr: 2684-51.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFINA LUIZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Impugnação à 

Execução, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a 

parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 55545 Nr: 1051-78.2010.811.0013

 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: Carlos Virgilio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito 

de Mato Grosso, Adenilson Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves Martins 

Jacarandá - OAB:10827/MT, Lucas Osviani - OAB:13920/MT, Seila 

Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001697-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GUILHERME ALVES DE FARIA (ADVOGADO(A))

H & F VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERENTE)

GUILHERME FREITAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MICAEL FERREIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BENFICA FIUZA LIMA (ADVOGADO(A))

ALEFFI LUIZ NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVALDO DE OLIVEIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001697-90.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: H & F VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA. REQUERIDO: 

ADEVALDO DE OLIVEIRA LEITE. Vistos. De proêmio, a requerente não 

comprovou a impossibilidade financeira momentânea para custear as 

despesas inerentes à distribuição do processo. No mais, da análise dos 

elementos de informação constantes dos autos, verifica-se sem 

dificuldades que os pressupostos para a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita não estão pressentes. Até porque, os 

documentos que comprovam as transações bancárias da requerente, 

demonstram que há inúmeras movimentações com valores elevados, como 

por exemplo, folhas de pagamentos que giram em torno de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais). Desta maneira, resta-se cristalino que uma empresa 

neste patamar não se enquadra como hipossuficiente, devendo arcar com 

as despesas do processo. Assim sendo, é dever do interessado 

antecipar o pagamento dos atos processuais que pretende promover (art. 

82, “caput”, do NCPC), impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de 

comprovar o recolhimento das custas e taxas processuais no momento da 

distribuição (art. 456, “caput”, da CNGC). Desta forma, DETERMINO que a 

autora comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias devidas, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, “ex vi” do art. 456, §1º, da CNGC. INTIME-SE via DJE. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO FERREIRA (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001732-50.2018.8.11.0013. AUTOR: 

AQUINO FERREIRA. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 

319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo 

rito comum (NCPC, art. 318, “caput”). CITE-SE a parte requerida, pelo 

correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 

344 do NCPC. Ante as razões 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. 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, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001769-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001769-77.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. RÉU: 

WEVERTON SANTOS FERREIRA. 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, 29 de 

agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001395-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001395-61.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. REQUERIDO: ANTONIO JOAO CARDOSO. Vistos. Diante 

da modificação do valor atribuído à causa pelo requerente, consoante 

decisão de id. 14460008, CERTIFIQUE-SE o cartório distribuidor quanto ao 

recolhimento integral das custas processuais e taxa judiciária. Após, 

PROMOVA-SE a conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 

de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001694-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEBASTIAO DE QUEIROZ (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001694-38.2018.8.11.0013. AUTOR 

(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: JOÃO SEBASTIÃO DE QUEIROZ Vistos. 

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, 29 de agosto de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001737-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ZANATTA (AUTOR(A))

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

ANA PAULA DA SILVA MORALECO 00480047154 (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001737-72.2018.8.11.0013. AUTOR: 

FLÁVIO ZANATTA RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e 

outros. Vistos. FLÁVIO ZANATTA, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO 

PELO PROCEDIMENTO COMUM contra BANCO OLÉ BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A e ANA PAULA DA SILVA, também qualificada nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos de folhas retro. Em ato 

contínuo, o autor requereu a desistência do processo (id. 14791333). E os 

autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. De acordo 

com a informação constante dos autos, o autor não mais pretende 

prosseguir com o trâmite do presente feito. Ressalto que a extinção do 

presente feito não faz coisa julgada material, podendo o autor, promover 

nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim entender conveniente. Ante 

o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas e taxas 

judiciárias. No entanto, deixo de condenar em honorários advocatícios à 

vista da inexistência da triangularização processual. Considerando que o 

pedido de desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal 

(NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito 

em julgado. Após, 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. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e 

Lacerda, MT, 29 de abril de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001148-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001148-80.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: 

LEANDRO DE SOUZA PEREIRA. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

desfavor de LEANDRO DE SOUZA PEREIRA, também qualificado. 

Determinada a emenda da inicial, a fim de o autor juntar aos autos os 

comprovantes de pagamento das custas iniciais e a comprovação da 

constituição em mora do devedor fiduciante (id. 13848098), houve o 

decurso do prazo “in albis” (id. 14539550). Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme consta do 

relatório, a inicial padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi 

determinada a sua emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No entanto, 

segundo consta dos autos, o autor não cumpriu a ordem desde juízo, 

deixando de efetuar as correções necessárias para o bom andamento do 

feito. De partida, cumpre esclarecer que o autor não atendeu ao chamado 

judicial. Nesse sentido, segue a ementa de julgado proferido pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE 

GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS 

– INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL – 

DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O indeferimento 

da inicial, com extinção do feito, sem resolução de mérito, é consequência 

do desatendimento da determinação judicial de emenda à inicial, conforme 

autoriza o artigo 321, parágrafo único, do CPC. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)”. Insta salientar, 

ainda, que bastava o autor os documentos elencados na decisão 

inaugural, todavia deixou de adotar tão singela medida para garantir o bom 

êxito de sua empreitada judicial. Neste panorama de ideias, decorre do 

próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao julgador em 

extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que estatui também 

o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o disposto nos 

arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma. Pelo 

princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem 

condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação do réu. 

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, 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. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 

29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001155-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001155-72.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

REQUERIDO: P. E. M. MACHADO - ME. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de P. E. M. MACHADO - ME. Determinada 

a emenda da inicial (id. 13850967), o autor requereu a desistência da ação 

(id. 13960912). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. De acordo com a informação constante dos autos, o 

autor não mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. 

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o autor, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento 

das custas e taxas judiciárias. No entanto, deixo de condenar em 

honorários advocatícios à vista da inexistência da triangularização 

processual. Considerando que o pedido de desistência do feito é ato 

incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), 

DETERMINO a certificação do trânsito em julgado. Após, 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. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001206-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR (REQUERENTE)

ALAN VITOR BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001206-83.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA LETÍCIA DE ALMEIDA AGUIAR Vistos. ESPÓLIO DE 

MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR, representado por sua inventariante MARIA 

LETÍCIA DE ALMEIDA AGUIAR, nos autos qualificada, ajuizou AÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL, requerendo autorização do juízo a fim de alienar 

semoventes. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e juntou 

documentos. A decisão inaugural determinou à autora a emenda da 

petição inicial, a fim de trazer aos autos a anuência expressa dos demais 

herdeiros do “de cujus”, bem como a avaliação dos semoventes pelos 

quais pretende a alienação, cujo valor a ser obtido deveria ser atribuído à 

causa, sem prejuízo de comprovar o recolhimento das custas iniciais. Na 

sequência, o autor requereu a concessão de prazo de 30 (trinta) dias. E 

os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. Conforme 

consta do relatório, a inicial padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual 

foi determinada a sua emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No entanto, 

segundo consta dos autos, a autora não cumpriu a ordem desde juízo, 

deixando de efetuar as correções necessárias para o bom andamento do 

feito. De partida, cumpre esclarecer que o desatendimento ao disposto no 

art. 321, “caput”, do NCPC, impõe o indeferimento da inicial, consoante 

parágrafo único do retrocitado dispositivo legal, o qual não prevê, 

inclusive, a possibilidade de prorrogação do prazo, motivo pela qual fica 

indeferido o pleito de id. 14447965. Nesse sentido, segue a ementa de 

julgado proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

COM ENDEREÇO DO EXECUTADO – NÃO ATENDIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a parte autora não apresenta, 

juntamente com a inicial, não atende a determinação de emenda, mister se 

faz o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC. 2. (...) 

“Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

indeferimento da petição inicial se a parte autora, intimada à emendá-la, 

não leva a efeito tal incumbência.” (STJ – AgRg no RMS 27720/RJ – Rel. 

Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 

21/05/2015)”. Neste panorama de ideias, decorre do próprio parágrafo 

único do art. 321 a obrigação imposta ao julgador em extinguir o feito, 

indeferindo a inicial, de acordo com o que estatui também o art. 330, IV, do 

NCPC. Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo 

único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em 

honorários, uma vez que sequer houve citação do réu. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, 
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CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, 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. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 

29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001590-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA PEREIRA DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001590-46.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA. REQUERIDO: ADELINA PEREIRA DE CASTRO. Vistos. 

ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – contra ADELINA PEREIRA DE 

CASTRO, também qualificado nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos de folhas retro. Após o deferimento da liminar de busca e 

apreensão, o requerente propugnou pela desistência da ação (id. 

14778550). E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e 

decido. De acordo com a informação constante dos autos, o requerente 

não mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Ressalto 

que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, podendo o 

requerente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. EXCLUA-SE a restrição do veículo 

(id. 14541932), via sistema RENAJUD. CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, observando-se, todavia, o 

recolhimento efetuado nos autos (id. 14475373). Considerando que o 

pedido de desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal 

(NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito 

em julgado. Após, 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. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000462-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO RESENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

WESLEY PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000462-88.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: WESLEY RESENDE DA SILVA. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA – promovida pelo BANCO BRADESCO S/A contra WESLEY 

PEREIRA, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um 

contrato de financiamento, concedendo um crédito de R$ 58.413,36 

(cinquenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e seis centavos), a 

ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.905,45 (mil, 

novecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Afirma que o 

veículo adquirido é “Toyota Hilux, CD, SRV 4X4, AT 3.0 TB-IC, Prata, 

Ano/modelo: 2013/2013, Chassi: 8AJFY29G7D8535833, Placa: OAQ-1503, 

Renavam: 548243956”. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte 

requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 15/05/2017, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

66.357,66 (sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e 

sessenta e seis centavos). Em arremate, asseverou que o valor 

supracitado é o mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos autos 

notificação extrajudicial que não foi entregue no endereço do contrato pelo 

fato do endereço ser insuficiente, oportunidade pela qual o autor carreou 

aos autos o instrumento de protesto, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. A decisão de id. 13592928 deferiu a liminar de 

busca e apreensão do bem e determinou a citação do réu. Cumprida a 

liminar e citado o réu (id, 13648994), a contestação foi apresentada (id. 

13971566). Na oportunidade, arguiu preliminar de impugnação ao valor da 

causa, sob o fundamento de que deve ser fixada a quantia 

correspondente as prestações vencidas e vincendas e não o valor 

originalmente financiado. Deduz, outrossim, a ausência de juntada do 

contrato de financiamento, o que implica na ausência dos pressupostos 

para o deferimento da liminar. No mérito, afirmou que os encargos são 

abusivos, no sentido de que não existe método de amortização utilizado no 

contrato, devendo ser utilizado a amortização de juros simples. Informa 

que são ilegais as taxas de “pagamento autorizado”, “tarifa de avaliação 

do bem” e “taxa de registro”, devendo ser excluídos do contrato, bem 

como a contratação do Seguro Prestamista, pois afirma não ter obtido 

ciência de sua contratação. Arremata propugnando pela inversão do ônus 

da prova e repetição de indébito dos valores pagos pelas abusividades 

praticadas pela instituição financeira. Ao final, requer a improcedência da 

pretensão autoral, a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção 

ao crédito, a nulidade do contrato e o acolhimento dos pedidos sob os 

fundamentos alhures mencionados. Com vistas dos autos, o banco autor 

se limitou a requerer a exclusão da restrição de circulação sobre o veículo 

objeto da apreensão. E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. O processo comporta julgamento antecipado do 

mérito, uma vez que, por envolver matéria de fato e de direito, prescinde 

de realização de provas em audiência, nos precisos termos do art. 355, 

inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de julgamento da lide é 

dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à prolação de 

sentença. Por conseguinte, passo à apreciação das matérias preliminares. 

I. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. O valor atribuído à causa nas 

ações de busca e apreensão deve corresponder às prestações vencidas 

e vincendas, não pagas, ou seja, o proveito econômico perseguido pelo 

credor fiduciário. Neste sentido é a orientação do E. Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. 

EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. I. Na esteira dos 

precedentes desta Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão 

do bem financiado com garantia de alienação fiduciária corresponde ao 

saldo devedor em aberto. II. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 780.054/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta 

Turma, j. 14/11/20006, DJ 12/02/2007, p. 264)”. Por sua vez, 

pronunciou-se o E. TJMT: “AGRAVO POR INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA – SALDO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO – 

REALIZAÇÃO POR CARTÓRIO LOCALIZADO EM COMARCA DIFERENTE 

DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO DO E. 

STJ – AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO 

CONSTANTE DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA - 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Na ação que tenha por objeto a busca e apreensão de bem 

dado como garantia em contrato de alienação fiduciária, o valor da causa 

deve corresponder ao saldo devedor. (TJMT. AI 117170/2013, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, 6ª Câmara Cível, DJe 10/03/2014).” A 

planilha do débito de id. 12752300, apresenta o valor de R$ 66.357,66 

(sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis 

centavos), havendo descrição detalhada em relação a existência das 

parcelas vencidas (14 a 25) e das parcelas vincendas (antecipação do 

contrato). Portanto, correta está a atribuição do valor à causa pelo autor. 

REJEITO, portanto, a preliminar de impugnação ao valor da causa. II – DA 

AUSÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. De proêmio, verifico que 

a tese deduzida pelo réu, a ausência de documento essencial à 

propositura da ação, se confunde com o mérito, e, como tal, será 

analisada oportunamente. III – DO MÉRITO. O réu afirma que o autor não 

juntou a cópia do contrato de financiamento, o que, em seu entendimento, 
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implicaria na ausência dos pressupostos para o deferimento da liminar. 

Diferentemente do alegado pelo réu, os pressupostos para o deferimento 

da liminar não se confundem com a apresentação do contrato original. A 

liminar para ser deferida necessidade da comprovação da constituição em 

mora do devedor fiduciante (“vide” instrumento de protesto de id. 

12752272), consoante entendimento extraído do Enunciado de Súmula nº 

72 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a ausência da apresentação 

do contrato original nos autos não implica no indeferimento da liminar, uma 

vez que esta se trata de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. A despeito de tal linha de 

raciocínio, a apresentação nos autos de documento digitalizado pelo 

advogado do banco autor possui a força probante da via original, o que 

dispensa a sua comprovação por meio de entrega na secretaria da vara. 

No que tange as abusividades, verifico que o réu assinou o contrato de 

financiamento denominado Cédula de Crédito Bancário, no qual consta em 

seu item 4, “Do Seguro Prestamista com Proteção Financeira”, todas as 

informações do qual alega não ter conhecimento. Ora, se o réu afirma não 

ter conhecimento de seu conteúdo é porque, no mínimo, não leu o 

contrato. As informações são claras e objetivas, não se podendo valer da 

própria torpeza. Tal constatação implica na impossibilidade de se obter 

eventual repetição de indébito em relação a quantia eventualmente paga 

por tal benesse contratual. Isto porque, o réu, ao optar pela contratação 

do seguro, obteve em contraprestação as coberturas previstas no item 

4.6 do contrato em tela. Lado outro, há informações de amortização das 

prestações pagas pelo réu, consoante se extrai da planilha atualizada do 

débito de id. 12752300. Aliado a isto, o réu não detalha em que consiste o 

método de amortização de juros simples que deseja ser implementado. No 

entanto, há detalhes contidos no item 1 do contrato que dispõe sobre a 

amortização. O contrato não é omisso tal como anunciado pelo réu, 

deixando este de observar às regras atinentes a taxa de desconto para 

hipótese de liquidação parcial ou total do instrumento firmado (“vide” id. 

12752223 - cláusula 1.3) Quando alegado pagamentos autorizados, ou 

seja, a tarifa de avaliação do bem e a taxa de registro, não vislumbro no 

contrato tais cobranças. Não obstante tal constatação, o réu deixou de 

efetuar o depósito, no prazo legal, da integralidade da dívida pendente, a 

fim de obter a restituição do veículo, livre de ônus. Deste modo, 

comprovada a mora e o inadimplemento da obrigação pelo devedor, a 

procedência do pedido inaugural é medida que se impõe. Ante o exposto e 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia – 

proposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra WESLEY PEREIRA, com 

resolução de mérito, nos termos do Decreto-lei nº 911/69 e do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, o que faço para consolidar a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do autor. 

CONFIRMO a liminar deferida na decisão de id. 13171669. PROCEDA-SE a 

exclusão da restrição à circulação do veículo apreendido (id. 13183032), 

por meio do sistema informatizado Renajud, nos termos do art. 3º, §9, do 

Decreto-lei 911/69. CONDENO o réu ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), com base no art. 82, §2º e art. 85, “caput”, e §2°, incisos I 

a IV, do NCPC. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, 

após, 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. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Por fim, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000462-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO RESENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

WESLEY PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000462-88.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: WESLEY RESENDE DA SILVA. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA – promovida pelo BANCO BRADESCO S/A contra WESLEY 

PEREIRA, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um 

contrato de financiamento, concedendo um crédito de R$ 58.413,36 

(cinquenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e seis centavos), a 

ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.905,45 (mil, 

novecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Afirma que o 

veículo adquirido é “Toyota Hilux, CD, SRV 4X4, AT 3.0 TB-IC, Prata, 

Ano/modelo: 2013/2013, Chassi: 8AJFY29G7D8535833, Placa: OAQ-1503, 

Renavam: 548243956”. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte 

requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 15/05/2017, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

66.357,66 (sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e 

sessenta e seis centavos). Em arremate, asseverou que o valor 

supracitado é o mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos autos 

notificação extrajudicial que não foi entregue no endereço do contrato pelo 

fato do endereço ser insuficiente, oportunidade pela qual o autor carreou 

aos autos o instrumento de protesto, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. A decisão de id. 13592928 deferiu a liminar de 

busca e apreensão do bem e determinou a citação do réu. Cumprida a 

liminar e citado o réu (id, 13648994), a contestação foi apresentada (id. 

13971566). Na oportunidade, arguiu preliminar de impugnação ao valor da 

causa, sob o fundamento de que deve ser fixada a quantia 

correspondente as prestações vencidas e vincendas e não o valor 

originalmente financiado. Deduz, outrossim, a ausência de juntada do 

contrato de financiamento, o que implica na ausência dos pressupostos 

para o deferimento da liminar. No mérito, afirmou que os encargos são 

abusivos, no sentido de que não existe método de amortização utilizado no 

contrato, devendo ser utilizado a amortização de juros simples. Informa 

que são ilegais as taxas de “pagamento autorizado”, “tarifa de avaliação 

do bem” e “taxa de registro”, devendo ser excluídos do contrato, bem 

como a contratação do Seguro Prestamista, pois afirma não ter obtido 

ciência de sua contratação. Arremata propugnando pela inversão do ônus 

da prova e repetição de indébito dos valores pagos pelas abusividades 

praticadas pela instituição financeira. Ao final, requer a improcedência da 

pretensão autoral, a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção 

ao crédito, a nulidade do contrato e o acolhimento dos pedidos sob os 

fundamentos alhures mencionados. Com vistas dos autos, o banco autor 

se limitou a requerer a exclusão da restrição de circulação sobre o veículo 

objeto da apreensão. E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. O processo comporta julgamento antecipado do 

mérito, uma vez que, por envolver matéria de fato e de direito, prescinde 

de realização de provas em audiência, nos precisos termos do art. 355, 

inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de julgamento da lide é 

dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à prolação de 

sentença. Por conseguinte, passo à apreciação das matérias preliminares. 

I. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. O valor atribuído à causa nas 

ações de busca e apreensão deve corresponder às prestações vencidas 

e vincendas, não pagas, ou seja, o proveito econômico perseguido pelo 

credor fiduciário. Neste sentido é a orientação do E. Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. 

EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. I. Na esteira dos 

precedentes desta Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão 

do bem financiado com garantia de alienação fiduciária corresponde ao 

saldo devedor em aberto. II. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 780.054/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta 

Turma, j. 14/11/20006, DJ 12/02/2007, p. 264)”. Por sua vez, 

pronunciou-se o E. TJMT: “AGRAVO POR INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA – SALDO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO – 

REALIZAÇÃO POR CARTÓRIO LOCALIZADO EM COMARCA DIFERENTE 

DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO DO E. 

STJ – AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO 

CONSTANTE DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA - 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Na ação que tenha por objeto a busca e apreensão de bem 

dado como garantia em contrato de alienação fiduciária, o valor da causa 

deve corresponder ao saldo devedor. (TJMT. AI 117170/2013, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, 6ª Câmara Cível, DJe 10/03/2014).” A 
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planilha do débito de id. 12752300, apresenta o valor de R$ 66.357,66 

(sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis 

centavos), havendo descrição detalhada em relação a existência das 

parcelas vencidas (14 a 25) e das parcelas vincendas (antecipação do 

contrato). Portanto, correta está a atribuição do valor à causa pelo autor. 

REJEITO, portanto, a preliminar de impugnação ao valor da causa. II – DA 

AUSÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. De proêmio, verifico que 

a tese deduzida pelo réu, a ausência de documento essencial à 

propositura da ação, se confunde com o mérito, e, como tal, será 

analisada oportunamente. III – DO MÉRITO. O réu afirma que o autor não 

juntou a cópia do contrato de financiamento, o que, em seu entendimento, 

implicaria na ausência dos pressupostos para o deferimento da liminar. 

Diferentemente do alegado pelo réu, os pressupostos para o deferimento 

da liminar não se confundem com a apresentação do contrato original. A 

liminar para ser deferida necessidade da comprovação da constituição em 

mora do devedor fiduciante (“vide” instrumento de protesto de id. 

12752272), consoante entendimento extraído do Enunciado de Súmula nº 

72 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a ausência da apresentação 

do contrato original nos autos não implica no indeferimento da liminar, uma 

vez que esta se trata de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. A despeito de tal linha de 

raciocínio, a apresentação nos autos de documento digitalizado pelo 

advogado do banco autor possui a força probante da via original, o que 

dispensa a sua comprovação por meio de entrega na secretaria da vara. 

No que tange as abusividades, verifico que o réu assinou o contrato de 

financiamento denominado Cédula de Crédito Bancário, no qual consta em 

seu item 4, “Do Seguro Prestamista com Proteção Financeira”, todas as 

informações do qual alega não ter conhecimento. Ora, se o réu afirma não 

ter conhecimento de seu conteúdo é porque, no mínimo, não leu o 

contrato. As informações são claras e objetivas, não se podendo valer da 

própria torpeza. Tal constatação implica na impossibilidade de se obter 

eventual repetição de indébito em relação a quantia eventualmente paga 

por tal benesse contratual. Isto porque, o réu, ao optar pela contratação 

do seguro, obteve em contraprestação as coberturas previstas no item 

4.6 do contrato em tela. Lado outro, há informações de amortização das 

prestações pagas pelo réu, consoante se extrai da planilha atualizada do 

débito de id. 12752300. Aliado a isto, o réu não detalha em que consiste o 

método de amortização de juros simples que deseja ser implementado. No 

entanto, há detalhes contidos no item 1 do contrato que dispõe sobre a 

amortização. O contrato não é omisso tal como anunciado pelo réu, 

deixando este de observar às regras atinentes a taxa de desconto para 

hipótese de liquidação parcial ou total do instrumento firmado (“vide” id. 

12752223 - cláusula 1.3) Quando alegado pagamentos autorizados, ou 

seja, a tarifa de avaliação do bem e a taxa de registro, não vislumbro no 

contrato tais cobranças. Não obstante tal constatação, o réu deixou de 

efetuar o depósito, no prazo legal, da integralidade da dívida pendente, a 

fim de obter a restituição do veículo, livre de ônus. Deste modo, 

comprovada a mora e o inadimplemento da obrigação pelo devedor, a 

procedência do pedido inaugural é medida que se impõe. Ante o exposto e 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia – 

proposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra WESLEY PEREIRA, com 

resolução de mérito, nos termos do Decreto-lei nº 911/69 e do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, o que faço para consolidar a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do autor. 

CONFIRMO a liminar deferida na decisão de id. 13171669. PROCEDA-SE a 

exclusão da restrição à circulação do veículo apreendido (id. 13183032), 

por meio do sistema informatizado Renajud, nos termos do art. 3º, §9, do 

Decreto-lei 911/69. CONDENO o réu ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), com base no art. 82, §2º e art. 85, “caput”, e §2°, incisos I 

a IV, do NCPC. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, 

após, 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. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Por fim, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000622-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THALES JOSE ANDRADE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000622-16.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: THALES JOSE ANDRADE DE 

SOUZA. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - proposta por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra 

THALES JOSÉ ANDRADE DE SOUZA. Afirma que o veículo adquirido é da 

marca FIAT modelo UNO MILLE CELEB. WAY, ano fabricação 2011, chassi 

9BD15844AB6562945, placa NPE4941, cor BRANCA e renavam nº 

000304803022. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte 

requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 07/02/2018, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

16.903,62 (dezesseis mil, novecentos e três reais e sessenta e dois 

centavos). Após emendar a inicial, a liminar foi deferida (id. 13219987), 

bem como cumprida (id. 14039097), sendo que até a presente data o réu 

não se manifestou nos autos, deixando decorrer o prazo “in albis”. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. Impõe-se, “in 

casu”, o julgamento antecipado do mérito, conforme o estado do processo, 

com fundamento no artigo 355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

Ab initio, dispõe o art. 3º, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei 911/69: “Art. 3º O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. Verifica-se que a 

ação é procedente, uma vez que foi comprovada a mora (id. 13133324) e 

a parte ré é revel, deixando de purgar a mora e/ou contestar à ação no 

prazo legal (Decreto-lei 911/69, art. 3º, §2º). Acerca da revelia, dispõe o 

art. 344, do Novo Código de Processo Civil: “Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor”. Por fim, é certo que a revelia e a 

comprovação dos requisitos do inadimplemento da obrigação contratual 

acarretam a procedência da ação. Neste sentido é a jurisprudência do E. 

TJ/MT: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTEÇA - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO - LIMINAR 

DEFERIDA - RÉU CITADO PARA CONTESTAR OU PURGAR A MORA - 

REVELIA - PROCEDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO DO BEM EM FAVOR DA 

AUTORA - ARTIGOS 2º E 3º do DECRETO-LEI 991/69 - SENTENÇA 

RATIFICADA. Ratifica-se a sentença que julgou procedente a Ação de 

Busca e Apreensão, ante o inadimplemento da obrigação contratual e a 

revelia do réu. (ReeNec 70454/2006, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/11/2006, Publicado no DJE 

13/12/2006). Por fim, diante da fundamentação supra, a procedência da 

ação é medida que se impõe. Ante o exposto e tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de busca e 

ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia - proposta 

por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra 

THALES JOSÉ ANDRADE DE SOUZA, com resolução de mérito, nos 

termos do Decreto-lei nº 911/69 e do artigo 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de consolidar a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem nas mãos do autor. CONFIRMO definitivamente a liminar 

deferida de id. 13219987. PROCEDA-SE a exclusão da inserção de 

restrição à circulação do veículo apreendido (id. 13244678), por meio do 

sistema informatizado Renajud. CONDENO o requerido nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 
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1.700,00 (mil e setecentos reais), com base no art. 82, §2º, c.c. art. 85, 

§2°, incisos I a IV, do NCPC. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, 

após, 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. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Por fim, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000853-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON BARBETA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000853-43.2018.8.11.0013. AUTOR: 

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO RÉU: CLEITON BARBETA Vistos. 

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO, nos autos qualificados, ajuizou 

AÇÃO RESCISÓRIA contra CLEITON BARBETA, também com qualificação 

na inicial. Com a inicial vieram os documentos de folhas retro. Em ato 

contínuo, o autor requereu a desistência do processo (id. 14638922). E os 

autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. De acordo 

com a informação constante dos autos, o autor não mais pretende 

prosseguir com o trâmite do presente feito. Ressalto que a extinção do 

presente feito não faz coisa julgada material, podendo o autor, promover 

nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim entender conveniente. A 

despeito de o réu ter sido citado, até o momento não apresentou 

contestação, fato que não impede a homologação da desistência da ação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas e taxas 

judiciárias, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade 

(NCPC, art. 98, §3º). No entanto, deixo de condenar em honorários 

advocatícios à vista da inexistência de pretensão resistida. Considerando 

que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com o pleito 

recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do 

trânsito em julgado. Após, 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. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001640-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MTSUL CONSTRUCOES LTDA (IMPETRANTE)

Carlos Eduardo Maluf Pereira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 2° DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA 

RODOVIARIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

UNIÃO FEDERAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001640-72.2018.8.11.0013. 

IMPETRANTE: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA. IMPETRADO: 

SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 2ª DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA 

RODOVIARIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPETRADO: 

UNIÃO FEDERAL. Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA contra ato 

arbitrário e ilegal praticado pela SUPERINTÊNCIA REGIONAL DA POLICIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e pela UNIÃO 

FEDERAL. Logo em seguida a impetrante requereu a desistência da ação. 

E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Da 

análise dos autos, verifico que a impetrante não mais tem interesse no 

prosseguimento da presente demanda e pleiteia, pois, a sua extinção. 

Desta forma, ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa 

julgada material, podendo a autora promover nova ação junto ao Poder 

Judiciário, se assim entender conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO a 

desistência da ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 200, 

parágrafo único, c/c art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

DEIXO de condenar a impetrante ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto no art. 10, XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Considerando a renúncia 

expressa do prazo recursal, 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. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1001475-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

NELSON MIURA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001475-25.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: NELSON MIURA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. NILSON MIURA, qualificado nos 

autos, ajuizou EMBARGOS À EXECUÇÃO contra MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL. Com a inicial vieram os documentos de folhas retro. Em ato 

contínuo, o embargante requereu a desistência do processo (id. 

14302531). E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e 

decido. De acordo com a informação constante dos autos, o autor não 

mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Ressalto que a 

extinção do presente feito não faz coisa julgada material, podendo o 

embargante, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento 

das custas e taxas judiciárias. Sem condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios. Considerando que o pedido de desistência do 

feito é ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo 

único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado. Após, 

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. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, MT, 29 de 

agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Portaria

PORTARIA nº 04/2018/GAB

O Juiz Substituto Elmo Lamoia de Moraes, designado para jurisdicionar, em 

cumulação, a 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 495/2017-PRES e Expediente 

0015219-80.2017.811.0000, que vincula a este Magistrado a atribuição 

administrativa da Unidade Judiciária;

CONSIDERANDO o disposto nos art. 425 e 426 do Código de Processo 

Penal;

RESOLVE:

DA DISTRIBUIÇÃO DO INCIDENTE

Art. 1º - Determinar a distribuição da presente Portaria como processo 

físico na 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com o objetivo de 

alistamento e formação da Lista Geral de Jurados do ano de 2019.

DO ALISTAMENTO DE JURADOS

Art. 2º - Determinar a expedição de ofícios às autoridades locais, 

associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, 

instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições 
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públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que 

reúnam as condições para exercer a função de jurado, nos quais deverão 

constar:

I- Devem ser indicadas, até o dia 20/09/2018, quantas pessoas quiserem, 

informando nome completo, endereço, telefone e profissão dos indicados, 

os quais não podem ter integrado Conselho de Sentença nos últimos 12 

(doze) meses e deverão ser pessoas idôneas, residentes na Comarca, 

sem antecedentes criminais, e das mais variadas profissões e grau de 

escolaridade, de forma a bem representar a composição da população da 

Comarca.

II- A transcrição dos art. 436 a 446 do Código de Processo Penal.

Art. 3º - Determinar a abertura das inscrições para Jurado Voluntário, em 

caráter permanente.

§1º - A inscrição como jurado voluntário será gratuita e deverá ser feita 

pessoalmente na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, mediante preenchimento de formulário padronizado contendo 

nome completo, endereço, telefone, profissão, declaração de que reside 

na Comarca, de que não possui antecedentes criminais e de que não 

integrou Conselho de Sentença nos últimos 12 (doze) meses, além de 

cópia do documento de identidade com foto.

§2º - A inscrição também poderá ser realizada por meio de preenchimento 

de formulário eletrônico no site http://cgj.tjmt.jus.br/juradovoluntario/

Art. 4º - Determinar que a Secretaria da 3ª Vara, com auxílio da 

Coordenadoria Administrativa da Direção do Foro, dê ampla publicidade da 

abertura das inscrições como Jurado Voluntário, afixando cartazes no 

átrio do Fórum e encaminhando informações para publicação no site do 

TJMT, imprensa escrita regional, sites de notícias regionais, emissoras de 

televisão e de rádio.

DA FORMAÇÃO DA LISTA GERAL DE JURADOS

Art. 5º - Dos nomes dos indicados pelas entidades e dos jurados inscritos 

voluntariamente até 20/09/2018, deverá ser formada lista em ordem 

alfabética, contendo as respectivas profissões, e deverão ser checados 

pela Secretaria do Juízo os antecedentes criminais de cada um, via 

sistema Apolo, certificando-se nos autos.

§1º - Havendo menos de 80 (oitenta) indicados e inscritos 

voluntariamente, a Secretaria deverá requisitar à 25ª Zona Eleitoral a lista 

de eleitores da Comarca, de preferência em meio eletrônico, e proceder ao 

sorteio eletrônico, por meio de software randômico, de tantas pessoas 

quantos bastem até completar o número de 100 (cem).

§2º - Após elaborada a lista conforme as determinações acima, deverão 

os autos vir conclusos para decisão até o dia 01/10/2018.

§3º - A indicação ou inscrição como jurado voluntário não implicará a 

inclusão do nome do interessado na lista anual geral, e este não fará jus à 

obtenção de qualquer justificativa, caso nela não venha a figurar, 

conforme art. 1.732 da CNGC-CGJ-MT.

DA PUBLICAÇÃO DA LISTA GERAL DE JURADOS

Art. 6º - Aprovada a lista geral de jurados por decisão judicial, com 

indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o 

dia 10/10/2018 e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri.

§1º - Juntamente com a lista, serão transcritos os art. 436 a 446 do Código 

de Processo Penal.

§2º - A lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante reclamação de 

qualquer do povo ao Juiz Presidente até o dia 10/11/2018.

Art. 7º- Transcorrido o prazo para alteração, os nomes e endereços dos 

alistados, em cartões iguais, após serem verificados na presença do 

Ministério Público, de advogado indicado pela Seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas Defensorias Públicas 

competentes, permanecerão guardados em urna fechada a chave, sob a 

responsabilidade do Juiz Presidente.

DAS REUNIÕES PERIÓDICAS

Art. 8º - Ressalvada a ocorrência de fatos supervenientes, a 

peculiaridade dos casos concretos e a necessidade do serviço, no ano de 

2019 haverá três Reuniões Periódicas do Tribunal do Júri da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT:

I- 1ª Reunião Periódica: de janeiro/2019 a abril/2019;

II- 2ª Reunião Periódica: de maio/2019 a agosto/2019;

III- 3ª Reunião Periódica: de setembro/2019 a dezembro/2019.

DO SORTEIO DOS JURADOS

Art. 7º - Oportunamente, em seguida à organização da pauta para cada 

Reunião Periódica, o juiz presidente determinará a intimação do Ministério 

Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para 

acompanharem, em dia e hora designados, o sorteio dos jurados que 

atuarão na Reunião Periódica.

§1º - O sorteio, presidido pelo Juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo ao 

Juiz ou, preferencialmente, a crianças e adolescentes convidados, retirar 

as cédulas até completar o número de 25 (vinte e cinco) jurados e, pelo 

menos, 15 (quinze) suplentes, para a Reunião Periódica ou Extraordinária, 

em razão do elevado número de impedimentos e suspeições decorrente 

do pequeno porte da Comarca.

§2º - O sorteio será realizado entre o 15º (décimo quinto) e o 10º (décimo) 

dia útil antecedente à instalação da reunião, e desde já ficam designados 

para as seguintes datas:

I- 1ª Reunião Periódica: 05/12/2018, às 09h00min;

II- 2ª Reunião Periódica: 10/04/2019, às 09h00min;

III- 3ª Reunião Periódica: 14/08/2019, às 09h00min.

§3º - A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento 

das partes.

§4º - O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído 

para as reuniões futuras.

§5º - Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por 

qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para 

a reunião, sob as penas da lei. No mesmo expediente de convocação 

serão transcritos os art. 436 a 446 do Código de Processo Penal.

 §6º - Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos 

jurados convocados, os nomes do(s) acusado(s) e dos procuradores das 

partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento.

DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS AO LONGO DO ANO

Art. 9º - Todos os pedidos de dispensa, exclusão da lista geral e 

justificativas de ausência de jurados deverão ser juntados e decididos nos 

autos do incidente, como forma de evitar tumulto processual nos autos 

das ações penais.

Art. 10 - A cada Sessão Plenária deverá a Secretaria da Vara juntar aos 

autos cópia da ata de julgamento, para controle dos jurados que foram 

sorteados e compuseram o Conselho de Sentença, bem como dos 

faltosos, aplicação da multa e análise de justificativas de ausência.

§1º - Aplicada multa ao jurado faltoso pelo Juiz Presidente, deverá a 

Secretaria, de ofício, intimar o jurado faltoso para, no prazo assinalado 

pelo Juiz Presidente ou, não havendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar o pagamento da multa ou apresentar justificativa.

§2º - Não comprovado o pagamento da multa, não apresentada 

justificativa ou não sendo esta aceita, deverá a Secretaria, de ofício, emitir 

certidão de débito e encaminha-la para cobrança, protesto ou inserção na 

dívida ativa, conforme regulamento legal.

Art. 11 – A Secretaria deverá providenciar, previamente a cada Sessão 

Plenária, lista atualizada dos jurados titulares e suplentes sorteados, 

constando a informação de eventuais dispensas prévias.

DEMAIS DISPOSIÇÕES

Art. 12 – Incumbe ao jurado constante da lista geral:

I- Manter sempre atualizado endereço e telefone, comunicando ao juízo 

eventual mudança de endereço para fora da Comarca;

II- Participar ativamente do grupo de Whatsapp de Jurados da Comarca, 

para receber notificações e informações urgentes;

III- Se abster de postar mensagens de assunto diverso no grupo de 

Whatsapp de Jurados da Comarca.

Art. 13 – Até o dia 15/08/2019 a Secretaria deverá, de ofício e 

independentemente da edição de nova Portaria, proceder à Distribuição de 

novo incidente com o objetivo de alistamento e formação da Lista Geral de 

Jurados do ano de 2020, e assim sucessivamente nos anos seguintes, 

procedendo aos atos aqui determinados, no que couber, sobretudo 

excluindo da lista geral os jurados que compuseram Conselho de 

Sentença nos últimos 12 (doze) meses e completando a lista até alcançar 

o número necessário de jurados para funcionar ao longo do ano.

Art. 14 – No primeiro dia útil de cada ano, após a juntada de todos os 

documentos pendentes, os autos deverão ir conclusos para decisão das 

questões pendentes e arquivamento do incidente referente ao ano 

anterior.

Art. 15 – As questões incidentes serão decididas pelo Juiz responsável 

pela Unidade Judiciária.

Art. 16 – Determinar seja encaminhada cópia desta Portaria à Eg. 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, à OAB/MT, à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público, para conhecimento.

Publique-se e cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 29 de agosto de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes. Juiz Substituto

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 108992 Nr: 5797-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton de Jesus Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO CLEITON 

DE JESUS VIEIRA, vulgo "PRETO", brasileiro, convivente, funileiro, portador 

do RG nº 2177333-5 SSP/MT e CPF nº 035.997.541-01, nascido em 11 de 

Outubro de 1990, natural de Pontes e Lacerda/MT, filho de José Carlos 

Vieira e Maurina Martins de Jesus Vieira, residente e domiciliado na 

Avenida Marechal Rondon, nº 3658, Bairro Jardim Bela Vista, Pontes e 

Lacerda/MT, Telefone: (65) 9954-8804, como incurso na sanção prevista 

no art. 333 do Código Penal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES (ADVOGADO(A))

OLIKHVER OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do (a) Executado (a) para adimplir (em) a obrigação estabelecida 

pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se não for 

cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por cento) ao 

mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das matérias 

constantes do art. 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-26.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes do inteiro teor da S E N T E N Ç A: "Como preconiza o 

art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do 

mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, 

de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a 

contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-24.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON POQUIVIQUI PIRES (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 1 de outubro de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-30.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SOARES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 1 de outubro de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010891-63.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 1 de outubro de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 1 de outubro de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

ZULEIDE APARECIDA EUFRASIO FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 1 de outubro de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARTINS TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 1 de outubro de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BUENO MAMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovido e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 1 de outubro de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-29.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEILA DE OLIVEIRA PEDROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

9/10/2018 às 14h30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010739-88.2011.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDO FERRARO (EXEQUENTE)

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-14.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

THAIANY COSMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

23/10/2018 às 13h30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

MARCIEL MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 3 de outubro de 2018, às 

13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 3 de outubro de 2018, às 

13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010442-76.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRO POLO DO CARMO (REQUERENTE)

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADIA S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Taísa Fernandes da SIlva Peres (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

FRANCIS DA CRUZ PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de outubro de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000055-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS (ADVOGADO(A))

GESSY DE ARAUJO MANIQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de outubro de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIVALDO CARDOSO LITTIG (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de outubro de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-59.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CECILIA ROQUE DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CECILIA ROQUE DA 

SILVA BARROS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. À SECRETARIA PARA QUE PROCEDA A HABILITAÇÃO DO 

AVOGADO DO POLO ATIVO CONFORME TERMO DE 

SUBSTABELECIMENTO (vide ID 13401630; 13401629; 13401628). Após, 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 
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julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010830-42.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO ALVES (REQUERENTE)

MARCELLY GARCIA VALDEZ (ADVOGADO(A))

EDILEUZA RIBEIRO DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada das partes promoventes para manifestar-se no 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FERNANDA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-80.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-76.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-21.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e 

condeno a parte requerente ao pagamento de multa no valor de 1% sobre 

o valor da causa, em favor dos cofres públicos, e no percentual, sobre a 

mesma base de cálculo, de 10%, a título de condenação, em favor da 

demandada. P.R.I. Intimem-se para cumprimento da sentença, no prazo de 

15 dias, após o trânsito em jugado, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de 10% sobre a condenação, nos termos do art.475-J do CPC."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-58.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SILVANA MARIA DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcrita. "Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA LOURENCA DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-33.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CESAR GABRIEL DANTAS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010434-02.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO GIACIANI (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EUDES JACKSON DOURADO TOMICHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))
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Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-02.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SURUBI SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogados da partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por 

mais de 30 dias, em razão da inércia do requerente em dar 

prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do 

mérito, com fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19639 Nr: 1837-95.2005.811.0014

 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: Gelfe Vessoni, Vera Lúcia Vessoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Daltrozo, Domitilia Santa Basso Daltrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Heuko - OAB:30356/PR, 

José Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:/MT 12009, José Ivan 

Guimarães Pereira - OAB:/PR 13.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, Luiz Alberto Froner da Silveira - OAB:26066/RS

 Certifico que procedo a intimação das partes para audiência de inquirição 

de testemunha que fopi designada para o dia 03/10/2018, às 10:00 horas 

nos autos de carta precatória nº projudi 5350835.67 no juízo da 1ª Vara 

Cível da Comarca de Posse/GO

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61829 Nr: 118-97.2013.811.0014

 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 Lucas Ribeiro Vilela, Orlando Ribeiro Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Florindo de Oliveira, Associação ao Amor 

ao Próximo em Partilha de Terra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:MT 2.360, Elizangela Broch De Campos - OAB:13058, 

Marcelo Alves Campos - OAB:14762/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, para o fim de RECONHECER a posse do 

autor sobre o imóvel em litígio – Fazenda Ponte – respeitada, contudo, a 

posse exercida por Manoel Messias Oliveira Lopes sobre 50ha (cinquenta 

hectares) da área, nos termos da sentença do feito em apenso.Por 

conseguinte, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do 

NCPC.Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo mandado de 

reintegração de posse. Após, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da 

CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65917 Nr: 66-33.2015.811.0014

 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: Manoel Messias Oliveira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lucas Ribeiro Vilela, Orlando Ribeiro 

Vilela

 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: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos de 

terceiro para MANTER o embargante na posse da área de terras de 50ha 

(cinquenta hectares), denominada “Sítio Britapox”, de modo que TORNO 

SUBSISTENTE a liminar inicialmente concedida, bem como CONDENAR o 

embargado ao pagamento de indenização pelos danos materiais 

experimentados pelo embargante, cujo valor deverá ser apurado em sede 

de liquidação de sentença.Ainda, CONDENO o embargado ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do NCPC.Transitada em julgado, TRANSLADE-SE cópia do presente 

decisum à ação possessória conexa. Após, AGUARDE-SE a manifestação 

das partes em 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido, DETERMINO a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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:

 VISTO,

Acerca do petitório de fls. 60, PROCEDA-SE a remessa dos autos à 

Procuradoria do INSS para as providências pertinentes, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75782 Nr: 1410-78.2017.811.0014

 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: PBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de ação de regulamentação de guarda compartilhada ajuizada 

por PABLO BATEMARQUE PEREIRA em face de DIANDRA PEREIRA 

CUNHA, objetivando a regularização da guarda exercida sobre a menor K. 

G. P. B.

Denota-se que a ação jamais foi recebida, haja vista a decisão proferida 

no incidente em apenso.

Às fls. 18/18v consta relatório de sessão psicológica a qual a infante foi 

submetida e, às fls. 19/20 parecer ministerial opinando pela concessão da 

guarda unilateral provisória da menor ao requerente.
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I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 

5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo 

depreende-se que a assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial.

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça 

gratuita àqueles que não têm condições de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não bastasse, o Código de 

Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e ss.

Na espécie, foi colacionada aos autos declaração de hipossuficiência, 

além de que o requerente qualificou-se como servidor público municipal, 

documentos hábeis à concessão do benefício pleiteado.

Assim, DEFIRO a gratuidade de justiça.

II – DA TUTELA DE URGÊNCIA.

A fim de aclarar a questão, impende salientar que malgrado o autor não 

tenha realizado pedido de tutela de urgência na exordial, o fez de forma 

incidental, tendo sua pretensão indeferida.

Ocorre que, diante da juntado do laudo psicológico, o parquet opinou pela 

concessão da guarda unilateral da menor ao genitor, haja vista claros 

indícios de alienação parental perpetuados pela genitora, ora requerida.

Importa frisar, ainda, que foi determinado o arquivamento do incidente 

processual, haja vista a confusão processual que instalou-se, havendo 

flagrante dissonância às regras procedimentais disciplinadas pelo Código 

de Processo Civil.

Pois bem. É cediço que o postulado orientador da matéria, mormente no 

que diz respeito à guarda, é o da prevalência e da preservação dos 

interesses da criança e do adolescente – art. 203, inciso I, art. 205, art. 

226 e art. 227, todos da CRFB/88; art. 6.º da Lei n.º 8.069/1.990 – de 

molde que os menores deverão ser criados no ambiente que melhor lhes 

assegure o seu bem-estar físico e espiritual, independentemente de quem 

irá exercer a titularidade do direito de guarda.

A guarda, apesar de frequentemente analisada sob uma perspectiva 

parental, revelando-se verdadeiro direito dos pais, é, também, sob a ótica 

dos filhos, dever estabelecido assim pelo Código Civil como pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente (CC, art. 1.566; ECA, art. 22).

Com muito mais amplitude protecionista do que o interesse dos genitores 

sobreleva-se, com maior dinâmica, o interesse dos infantes, os quais 

reclamam, sem sombra de dúvidas, a permanência em ambiente familiar 

dotado de estabilidade emocional e afetiva, bem como segurança 

psicológica para que possa desfrutar de antevisão de seu futuro como 

pessoa; diante desta perspectiva, dentro do possível, deve-se evitar a 

alteração do meio ambiente em que o menor se encontra inserido, 

promovendo a conservação do contexto fático existente.

Não obstante, a guarda unilateral, individual ou exclusiva do filho para um 

dos genitores é medida a ser tomada somente quando um dos pais não 

pode, não quer ou não tem condições de exercer a guarda compartilhada, 

pois o ideal é que a prole permaneça em permanente contato com os pais, 

mesmo após a separação, pois o desfazimento do casamento ou união 

estável não deve importar, necessariamente, no rompimento da relação 

harmoniosa e permanente com os filhos.

 Tanto é assim que a Lei nº 13.058/2014 ao alterar a redação do art. 

1.584, § 2º, do Código Civil estabeleceu que “quando não houver acordo 

entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os 

genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda 

compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não 

deseja a guarda do menor”.

A regra, portanto, passa a ser guarda compartilhada.

Sobre o instituto, Maria Manoela Rocha de Albuquerque Quintas, 

conceitua:

“Compartilhada é a modalidade de guarda em que os pais participam 

ativamente da vida dos filhos, já que detêm a guarda legal dos mesmos. 

Todas as decisões importantes são tomadas em conjunto, o controle é 

exercido conjuntamente. É uma forma de manter intacto o exercício do 

poder familiar após a ruptura do casal, dando continuidade à relação de 

afeto edificada entre pais e filhos e evitando disputas que poderiam afetar 

o pleno desenvolvimento da criança”. (in Guarda compartilhada. Rio de 

Janeiro: Forense, p.28)

Ocorre que malgrado o laudo psicológico aponte que haja indícios da 

prática de alienação parental pela requerida, existem outros documentos 

no caderno processual que apontam que tal conduta estaria sendo 

praticada, também, pelo genitor da infante.

Em verdade, a tumultuada situação processual reflete os entreveros que 

passaram a fazer parte do cotidiano das partes e da criança após o 

rompimento do enlace existente entre autor e ré.

Nesse cenário, ao contrário do entendimento ministerial, tenho que os 

elementos dos autos não são suficientes para a fixação de guarda 

unilateral para o genitor e, tampouco, da guarda compartilhada da menor.

 Deste modo, POSTERGO a análise do pedido de guarda provisória 

unilateral até a realização da audiência de conciliação e confecção de 

estudo psicossocial do caso pela equipe multidisciplinar, nos termos da 

faculdade prevista no § 3º do art. 1.584, do Código Civil.

III – DO ESTUDO PSICOSSOCIAL.

Desde já, PROCEDA-SE ao Estudo Social do caso, na residência da 

totalidade das partes (genitor e genitora da menor), como orientam os 

artigos 151 e 167, ambos do ECA, por meio de psicóloga e assistente 

social, a ser aportado nos autos em até 30 (trinta) dias.

Deverá constar no relatório psicossocial a possível divisão de atribuições 

de cada genitor para a fixação de guarda compartilhada, ou a 

incapacidade de algum ou de ambos para o exercício da guarda unilateral.

Entretanto, considerando as arguições de suspeição das profissionais 

outrora nomeadas, NOMEIO para a consecução do trabalho, 

excepcionalmente, a psicóloga Ana Kelly Rodrigues de Oliveira, 

credenciada junto ao Programa Bem Viver do TJMT.

No que tange à assistente social, OFICIE-SE à Secretaria Municipal de 

Saúde para que indique, em cinco (05) dias, profissional que não tenha 

relação de amizade com nenhuma das partes.

Considerando a brevidade do caso, o laudo psicossocial deverá ser 

juntado aos autos previamente à sessão de conciliação, motivo pelo qual 

FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para tal consecução.

IV – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO.

Por fim, diante das peculiaridades do caso vertente, e visando preservar o 

desenvolvimento saudável da criança, DEIXO de determinar a remessa 

dos autos ao CEJUSC e, por seu turno, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 13 de setembro de 2018, às 13h30min (MT).

CITE-SE a requerida, com a faculdade do art. 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhada 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no art. 335, do NCPC.

Consigne no mandado citatório que caso a ré não disponha de meios para 

a contratação de advogado ser-lhe-á nomeado defensor dativo.

Ainda, INTIME-SE o autor a comparecer à solenidade, por intermédio de 

sua advogada constituída.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 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).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77134 Nr: 2031-75.2017.811.0014

 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: FENICIA WA’UTOMODZU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

declaratória de anulabilidade c/c pretensão indenizatória.Por conseguinte, 

CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, SUSPENDO a 

exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é beneficiária da gratuidade 

de justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77139 Nr: 2035-15.2017.811.0014
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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: NICOLAU TSEREROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

DECLARAR a inexistência do negócio jurídico e, por corolário, CONDENAR 

o banco réu à devolução em dobro das parcelas pagas pela requerente 

devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do 

recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a 

partir da inscrição indevida (S. 54/STJ).CONDENO, ainda, a parte ré, ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem 

a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77135 Nr: 2032-60.2017.811.0014

 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: FENICIA WA’UTOMODZU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

declaratória de anulabilidade c/c pretensão indenizatória.Por conseguinte, 

CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, SUSPENDO a 

exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é beneficiária da gratuidade 

de justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73759 Nr: 405-21.2017.811.0014

 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: Vera Lúcia de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de obrigação 

de fazer c/c pretensão indenizatória.Por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa 

(NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, eis 

que a requerente é beneficiária da gratuidade de justiça.Transitada em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, 

sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, conforme 

preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70087 Nr: 491-26.2016.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Umbelino Filho, Elzira Xavier Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlete Saldanha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de usucapião 

extraordinária.Via de consequência, CONDENO os requerentes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 

85, § 2º). Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, eis que os 

autores são beneficiários da gratuidade de justiça.Transitada em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

de praxe, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70172 Nr: 530-23.2016.811.0014

 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: Oscar Alves da Silva Júnior, Liberalina Nunes Vieira 

Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Umbelino Filho, Elza Xavier Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novo Código de Processo 

Civil, para o fim de RECONHECER a posse dos autores sobre os imóveis 

em litígio, os quais encontram-se devidamente caracterizados às fls. 29/30 

dos autos.Via de consequência, TORNO SUBSISTENTE a tutela de 

urgência inicialmente concedida.Ainda, CONDENO os requeridos ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com 

fulcro no art. 85, §2, do NCPC. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma 

vez que os réus são beneficiários da gratuidade de justiça.Com o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 15 

(quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61274 Nr: 961-96.2012.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Inácio Pereira, Helena Pereira dos 

Santos Silva, Suênia Candida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Micella Millena Rodrigues 

Ferreira - OAB:14634

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY INÁCIO PEREIRA, Cpf: 

04229022174, Rg: 2033206-8, Filiação: Adevair Nascimento Pereira e 

Rosenilda Inácio Pinheiro, data de nascimento: 29/12/1989, brasileiro(a), 

natural de Poxoréu-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 9686-6918 e 

atualmente em local incerto e não sabido SUÊNIA CANDIDA DOS SANTOS, 

Cpf: 97521752104, Rg: 1474045-1, Filiação: José Luiz dos Santos Neto e 
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Elizabete Candida dos Santos, data de nascimento: 29/11/1982, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66 

9687 7731. 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 nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE em parte o pedido formulado na denúncia e, por 

conseqüência:- CONDENO o acusado WESLEY INÁCIO PEREIRA, 

brasileiro, solteiro, portador do RG 2033206-8 SSP/MT, nascido aos 

29/12/1989, natural de Poxoréu/MT, filho de Adevair Nascimento Pereira e 

Rosenilda Inácio Pinheiro, residente e domiciliado na Rua Curitiba, nº 119, 

Bairro João Pessoa, neste Município de Poxoréu, como incurso nas penas 

do artigo 155, caput, do Código Penal;- CONDENO a acusada SUÊNIA 

CÂNDIDA DOS SANTOS, vulgo “SIENE”, brasileira, solteira, nascida aos 

29/11/1982, nstural de Rondonópolis/MT, filha de José Luiz dos Santos e 

Elizabete Cândida dos Santos, residente e domiciliada na Rua Bahia, nº 

218, Bairro Centro, neste Município de Poxoréu/MT, como incurso nas 

penas do artigo 180, caput, do Código Penal.IV - DOSIMETRIA:Desse 

modo, passo a dosar individualmente sua pena, em estrita observância 

aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição 

Federal.Do acusado WESLEY INÁCIO PEREIRA:A pena prevista para o 

crime de furto é de reclusão 01 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.Analisadas 

as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu 

agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a 

considerar. No que se refere aos antecedentes criminais, deve-se 

esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas 

por crime anterior à prática do fato descrito nos autos. O réu possui 

outros registros de antecedentes criminais, sem, contudo, possuir trânsito 

em julgado, em consonância com a Súmula 444 do STJ. Não existem 

elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da conduta 

social ou a personalidade do réu. O motivo do delito é o próprio do tipo. 

Quanto às consequências e às circunstâncias não há informações que 

levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente, inclusive em razão 

dos objetos subtraídos terem sido devolvidos para a vítima. Por fim, não há 

de ser sopesado o comportamento das vítimas.Após análise das 

circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 

multa de 10 (dez) dias, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

para cada dia-multa, a qual reputo como necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. Encontra-se presente a circunstância 

atenuante da confissão espontânea. Contudo, tendo em vista que a 

pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena 

anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do 

STJ.Não se vislumbra a ocorrência circunstâncias agravantes.Não 

concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual fica 

o réu condenado a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e multa de 

10 (dez) dias, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada 

dia-multa.Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea b, do 

Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de 

liberdade em REGIME ABERTO.Deixo de substituir a pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, conforme previsão do artigo 44, inciso 

III, do Código Penal, por entender que a substituição não é indicada ao 

caso, vez que o réu possui extensa ficha criminal (fls. 195/196). Deixo de 

aplicar o instituto da suspensão condicional da pena ante a previsão 

expressa no artigo 77, III, do Código Penal.Deixo de aplicar o disposto no 

artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido 

formal para a reparação de qualquer dano.Com fundamento no artigo 387, 

§1º, do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer 

em liberdade, tendo em vista que o início do cumprimento da pena será em 

regime aberto.Da acusada SUÊNIA CÂNDIDA DOS SANTOS:A pena 

prevista para o crime de receptação é de reclusão, de 01 (um) a 04 

(quatro) anos, e multa. Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, verifico que a ré agiu com culpabilidade normal 

a espécie, nada tendo a valorar. No que se refere aos antecedentes 

criminais, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as 

condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos 

autos. A ré possui outros registros de antecedentes criminais, sem, 

contudo, possuir trânsito em julgado, em consonância com a Súmula 444 

do STJ (fls. 197/198). Assim, considerando que nenhuma circunstância 

judicial foi desfavorável a ré, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 

01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, a razão de 1/30 salário mínimo 

vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual 

reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime. Encontra-se presente a circunstância atenuante da confissão 

espontânea. Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no 

mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em 

observância ao disposto na súmula 231 do STJ.Não se vislumbra a 

ocorrência circunstâncias agravantes.Também não há causas de 

diminuição ou aumento que possam modificar a pena, razão pela qual 

torno a pena como definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 

dias-multa, a razão de 1/30 salário mínimo.Em vista do quanto disposto 

pelo artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, deverá iniciar o cumprimento 

da pena privativa de liberdade em regime aberto.Deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme previsão do 

artigo 44, inciso III, do Código Penal, por entender que a substituição não é 

indicada ao caso, vez que a ré possui extensa ficha criminal (fls. 

197/198). Deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena 

ante a previsão expressa no artigo 77, III, do Código Penal.Deixo de aplicar 

o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da 

ausência de pedido formal para a reparação de qualquer dano.Com 

fundamento no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, concedo a 

ré o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o início do 

cumprimento da pena será em regime aberto.V - DISPOSIÇÕES 

FINAIS:Isento os condenados do pagamento das custas e despesas 

processuais, vez que assistidos pela Defensoria Pública. Após o trânsito 

em ju lgado des ta  dec isão ,  tomem-se as  segu in tes 

providências:1.Expeça-se guia de execução penal, acompanhada das 

peças necessárias, formando o respectivo executivo;2.Oficie-se à Justiça 

Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição 

Federal;3.Oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal para fins de 

registro;4.Proceda-se o recolhimento da multa, conforme os artigos 51 do 

Código Penal e 686 do Código de Processo Penal.Por fim, no que tange a 

acusada HELENA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, aguarde-se o 

cumprimento integral da suspensão condicional do processo, que se 

findará em novembro/2017, certificando-se a Sra. Gestora o 

comparecimento da beneficiada em Juízo, observância a decisão de fls. 

135/136. Ciência ao Ministério Público Estadual. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 06 de outubro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 28 de agosto de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75626 Nr: 1325-92.2017.811.0014

 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: TCPA, JPA, Luciana Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valerio Silva Arante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA PEREIRA LIMA, Cpf: 

01027308147, Rg: 17665680, Filiação: Idalice Rodrigues da Silva e Luziano 

Pereira de Lima, data de nascimento: 26/03/1983, brasileiro(a), solteiro(a), 

Telefone 66 997167076. 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, HOMOLOGO, por sentença, o acordo judicial 

de fl. 21, 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, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Ciência ao 

representante do Ministério Público.Diante da renúncia do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo 
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definitivo, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 22 de novembro de 2017. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, 28 de agosto de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76972 Nr: 1935-60.2017.811.0014

 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: JMSL, GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO CARLOS ALMEIDA LOPES, 

Filiação: Ivone Dias de Almeida e Mario Pereira Lopes, data de nascimento: 

15/02/1992, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 66-9916-8845. 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: Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.Ciência ao Ministério 

Público.Feitas às anotações necessárias e comunicações e, tendo as 

partes renunciado o prazo recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se 

os mesmos, observadas as formalidades legais. Deve-se ressaltar, por 

fim, que esta sentença não faz coisa julgada, podendo ser modificada no 

interesse exclusivo do menor.Cumpra-se,  expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 11 de Maio 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, 28 de agosto de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74151 Nr: 605-28.2017.811.0014

 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: Edvanir Giaconeli Costa, Flora Macedo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson de Oliveira Costa, Auremi da Silva 

Costa, Ernesto Cadore (espólio) - Inventariande Sadir Cadore, Cleber 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Soldera Dallek - 

OAB:20688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERNESTO CADORE (ESPÓLIO) - 

INVENTARIANDE SADIR CADORE, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido CLEBER COELHO, brasileiro(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: DOS FATOS E FUNDAMENTOS 2.1. Da demarcação e 

da divisão de terras Os Requeridos são legítimos proprietários de um 

imóvel rural de 13,8lha (treze hectares e oitenta e um ares), denominado 

Chácara Boa Esperança, com seus limites e confrontações melhor 

descritos na matrícula 8.949 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Poxoréu - MT4. Na data de 02.05.2017, uma fração de terra 

de 5ha (cinco hectares) desta área foi vendida aos terceiros JÚLIO 

FIRMINO LEMES e VALDENICE ALVES MOREIRA5, e que, posteriormente, 

na data de 16.05.2012, os Requerentes compraram 2ha (dois hectares) 

desta fração de terra6. 2 Doe .02 em anexo: Declaração de 

hipossuficiência. 3 Doe. 03 em anexo: Documentos pessoais Edvanir e 

Flora. " Doe. 04 em anexo: Matrícula 8.949. 5 Doe. 05 em anexo: Contrato 

de compra e venda Nelson e Auremi x Júlio e Valdenice. 6 Doe. 06 em 

anexo: Contrato de compra e venda Júlio e Valdenice x Edvanir e Flora. No 

dia 24.05.2016, os Requerentes adquiriram junto aos Requeridos, uma 

fração de terra de 3,1550ha (três hectares, quinze ares e cinqüenta 

centiáres) da área a maior em comento7. Com a compra das 02 (duas) 

áreas acima descritas, os Requerentes são detentores de uma fração 

ideal de terra de 5,1550ha (cinco hectares, quinze ares e cinqüenta 

centiáres) da área compreendida na matrícula 8.949. As confrontações da 

área em destaque são: 1. Norte: Terras de Ernesto Cadore (Espólio). 2. 

Sul: Terras de Cleber Coelho. 3. Leste: Terras remanescentes da Chácara 

Boa Esperança. 4. Oeste: Rio Coité. A medição para a demarcação das 

divisas, foi realizada de maneira precária e sem exatidão pelos Requeridos 

através de cordas, não trazendo qualquer segurança aos Requerentes. 

Assim, quando da tentativa de realizar o desmembramento da área 

adquirida, os Requerentes contrataram o geomensor Sr. José Alves 

Ferreira, CREA n. 2607523958, para a feitura da medição da área e 

confecção do memorial descritivo da área, onde foi constatada uma 

diferença a menor de 0,35 lOha (trinta e cinco ares e dez centiáres), 

conforme mapa Q acostado . O artigo 569, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil preceitua: "Art. 569. Cabe: I - ao proprietário a ação de 

demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos 

prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já 

apagados;" . Isto posto, os Requerentes pugnam para que Vossa 

Excelência defira o pedido para que as divisas atuais sejam removidas e 

demarcadas no local correto, incorporando a área faltante à fração de 

terra dos Requerentes. Após a demarcação das novas divisas, 

necessário se faz que a divisão da área seja efetivada, nas proporções 

que couberem a cada uma das partes, conforme mapas e memoriais 

descritivos em anexo9.

Despacho/Decisão: VISTO,Analisando minuciosamente os autos 

denota-se que até o presente momento os confinantes da linha 

demarcanda não foram citados, em que pese regularmente qualificados na 

exordial.Com efeito, a lei processual civil, mediante previsão expressa, 

disciplina a obrigatoriedade de tal diligência, sob pena de tornar nula a 

sentença prolatada.Destarte, a fim de evitar quaisquer arguições de 

nulidades, DETERMINO a citação dos confinantes qualificados às fls. 07, 

facultando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, contestarem 

a ação.Intime-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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 28 de agosto de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72518 Nr: 1892-60.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Teodoro da Silveira, José Dias Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVERTON TEODORO DA SILVEIRA, Cpf: 
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04841101101, Rg: 6134032, Filiação: Edinamar Alves da Silveira e Auleir 

Teodoro da Silva, data de nascimento: 06/09/1996, brasileiro(a), natural de 

Iporá-GO, Telefone 62-9434-0139 e atualmente em local incerto e não 

sabido JOSÉ DIAS BORGES, Cpf: 53506448153, brasileiro(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: DOS FATOS Nos primeiros dias de setembro/2015, o 

Requerente vendeu o veículo, de sua propriedade, espécie: 

CAR/CAMIONETE/ABERTA/C/E de marca modelo: FIAT/ESRADA FIRE CE, 

de cor branca, ano modelo 2003/2003, CHASSI: 9BD27807032388903, 

Placa KFB 5157, RENAVAN: 00808666002, para o Requerido, pelo valor 

certo e determinado de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), 

representado pelo cheque n.° UA 000131, conta corrente n.° 20089-9, 

contra o Banco Itaú, ag. 4366, na cidade de Iporá/GO, doe. Anexo, emitido 

para o dia 23/10/2015, na modalidade pós-datado, quando se efetivaria a 

transferência do veículo (Anexo - II). Ocorre que, no dia 14/07/2015, antes 

da data determinada para a cobrança do cheque, o requerido procurou o 

Requerente e disse-lhe que o carro estava apreendido em uma barreira 

policial e só o retiraria dessa situação se o requerente lhe passasse uma 

procuração pública (Anexo - II). Aproveitando-se da falta de instrução 

(ANALFABETO) e da idade do requerente, o Requerido o convenceu a 

outorgar-lhes poderes, e, com isso transferiu o veículo antes da data 

anteriormente pactuada, ou seja, da cobrança do cheque. Importante 

destacar que o requerente é analfabeto e não havia testemunha de leitura 

no momento do registro da procuração pública, não tinha ciência que a 

procuração teria poderes para transferir o veículo, acreditando que a 

mesma só dava poderes para liberação em barreiras policiais ou 

delegacia, caso realmente estivesse apreendida a camionete, o que não 

era verdade. De posse da procuração, o requerido, antes da data e 

combinada em 16/09/2016, transferiu o veículo para o Sr. José Dias 

Borges, que reside na cidade de Barra do Garça/MT, onde se encontra 

cadastrado, conforme extrato de veículo fornecido pelo Detran-MT 

(Anexo-II). O Requerente, então, depositou o cheque, vindo o mesmo a ser 

devolvido pela alínea 20, sutado ou revogado por furto ou roubo, em 

24/09/2015, conforme cópia do cheque em anexo. Reiteradas vezes, 

tentou localizar o comprador, estelionatário, não logrando êxito. Diante 

disso. Indignado, o requerente foi até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil 

da comarca local, registrando um Boletim de Ocorrência (Anexo - III). 

Extrai-se do termo de declarações (Anexo - III) que o mesmo é analfabeto, 

sendo necessário a presença de testemunha de leitura. Por tratar-se de 

crime de estelionato, impera assim, a concessão da liminar, pois o veículo 

que se encontra na posse do Sr. José Dias Borges, poderá vir a sofrer 

sinistro, ou quem sabe, ser encaminhado para um local incerto, 

tornando-se a situação irreversível. Portanto, é necessário que o Sr. JOSÉ 

DIAS BORGES, que comprou o veículo do Sr. EVERTON TEODORO DA 

SILVEIRA, comprove que o mesmo adquiriu o veículo na condição de 

terceiro de boa-fé.

Despacho/Decisão: VISTO,Denota-se dos autos que foi tentada a citação 

dos requeridos por mais de uma vez, sendo que todas as diligências 

restaram infrutíferas, eis que jamais foram localizados nos endereços 

declinados no feito.Salienta-se, aliás, que já foram empreendidas 

diligências junto às operadores de telefonia com vistas a localizar o 

paradeiros dos demandados, contudo e conforme afirmado acima, os réus 

não foram encontrados.Pois bem.De elementar conhecimento que o artigo 

256, do NCPC exige, para a determinação da citação por edital, a 

verificação de que o réu encontra-se em lugar desconhecido ou incerto, 

ou, ainda que conhecido, que se encontra em local ignorado, incerto ou 

inacessível.“Art. 256. A citação por edital será feita:I – quando 

desconhecido ou incerto o citando;II – quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III – nos casos 

expressos em lei”.Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, preconizam que para ser promovida a citação editalícia 

“deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. 

Somente depois de resultarem infrutíferas é que estará aberta a 

oportunidade para a citação por edital” (in Código de Processo Civil 

Comentado, 6ª Ed., Revista dos Tribunais, 2002, p. 685).No caso dos 

autos, embora se tenha diligenciado, por vezes, com vistas a localizar os 

requeridos, esses nunca foram encontrados, em que pese já tenha sido 

empreendidas diligências junto aos supostos endereços residencial e 

profissional dos réus, porém, todas infrutíferas. Soma-se que o feito 

tramita desde o ano de 2016 e, ainda assim, os requeridos jamais foram 

citados.Destarte, DEFIRO o pedido de fl. 53. Por conseguinte, CITEM-SE os 

réus por edital, com prazo dilatório de trinta (30) dias. Se transcorrido in 

albis o prazo da citação e permanecendo os requeridos sem se 

manifestarem, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, 

aliado ao fato da suspensão dos trabalhos da Defensoria Pública Estadual 

nesta comarca, NOMEIO a advogada, FLÁVIA VENCESLAU GOMES, 

OAB/MT 16.843, para funcionar nestes autos como curadora especial dos 

requeridos, com fulcro no artigo 72, inciso II, segunda figura, do 

NCPC.INTIME-SE a sobredita causídica para declinar se aceita a 

nomeação.Em havendo aceite, ARBITRO à defensora nomeada o valor de 

08 URHs a serem pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão de sua 

atuação nos autos, em conformidade com a tabela da OAB/MT.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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 28 de agosto de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65674 Nr: 1702-68.2014.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Joaquim de Oliveira Filho, Ireny Candida de 

Morais Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doroteu Sodré dos Santos, 

Ambrósio Ferreira dos Santos, Thiago Lopes do Carmo, Osvaldo Luiz 

Rubin Pasqualotto, Veruska Carneiro Santiago, Natanael Reis, José 

Marques Pereira, Maria Pereira da Silva Reis, Maria do Livramento Pereira, 

Espólio de Antonio Castrequini, Alécio de Moraes Oliveira, Cláudia Genoud 

Oliveira, Aparecida Lopes Castrequini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA MANSO 

GOMES - OAB:15101/O, Sunamita V. Nascimento Farias - 

OAB:8.822-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, 

Cpf: 38150816020, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO, Cpf: 82425914153, 

brasileiro(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: Tem-se que o sr. Dorotcu Sodré dos Santos e 

Ambrosio Ferreira dos Santos, eram proprietários de uma fração de terras 

constante da matricula n°314 datada de 04/05/1948, do Registro de 

Imóveis de Poxoreu (MT), cópia do documento anexo. afirmando serem 

proprietários de uma área adiante descrita: Imóvel: 7.427ha(sete mil, 

quatrocentos e vinte e sele hectares) de terras pastais e lavradias, 

denominado "TORRINHAS" situada no município e Comarca de 

Poxoréu(MT). Posteriormente ocorreu a divisão do imóvel, originando a 

transcrição n°5.654 em favor de Ambrosio Pereira dos Santos e 

transcrição sobre o n°5.655, em favor de Dorotcu Sodré dos Santos, em 

29/08/1961. Sobreleva destacar que ocorreram vários desmembramentos 

e alienações, inclusive a matricula de n°4.301 em favor do autor, onde 

consta nessa matricula o registro de 121,6930ha, entretanto, a área real 

ocupada é de 299,6794ha, conforme laudo técnico anexo. Registra-se, 

que a área de 299.6794ha, acima mencionada está georreferenciada, com 

o desmembramento da área matriculada da área ocupada. Todos com 

memorial descritivo e mapas que ora se junta. Portanto, há uma área da 

matricula n°314, em nome dos adquirentes Dorotcu Sodré dos Santos e 
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Ambrosio Pereira dos Santos, que nno foi transcrita, e nessa área 

remanescente existe 178,1063ha sem registro, que é objeto da presente 

ação. A ocupação áo imóvel pelo autor tem origem em um Instrumento 

Particular de Cessão e Transmissão de Direito de Posse, firmado entre 

f.uranides Sodré Palmeira, Silvio Palmeira, Eusita Sodré de Oliveira e 

Francisco Joaquim de Oliveira, adquiridos por sucessão hereditária do 

espólio de Doroteu Sodré dos Santos, cópia documento anexo. Assim, 

verifica-se que o imóvel adquirido pelo autor, constante na matricula n° 

4.301, possui 121.6930ha de área registrada e 178,1063ha apenas com 

ocupação, conforme memorial descritivo e mapa do memorial 

georreferenciada da área em questão. Sendo esta área que se pretende 

usucapir, que está dessa forma descrita: Ademais, junta-se nessa 

oportunidade, carta de anuência emitida pelo Instituto de Terras de Mato 

Grosso ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoreu (MT), 

declaração da presença de cadeia possessória de todos os possuidores 

de frações dentro da área descrita na transcrição n°314, até a ocupação 

exercida pelo autor Adelino Joaquim de Oliveira Filho. Assim, resta 

demonstrada a cadeia sucessória. Quanto ao fenômeno tempo, verifica-se 

que o conteúdo da transcrição n°314 datado de 04/05/1948, c o Contrato 

Particular de Cessão e Transferência de Direito também retro referidos, se 

tem que a ocupação do autor estende-se de 31 de março de 1986, até a 

presente data, sem oposição, de forma mansa e pacifica, com "animus 

domini". Frisando que a teor das inclusas declarações dos lindeiros 

conírontantes, não se observa qualquer oposição aos limites ou ocupação 

dos autores. Ademais, verifica-se que alem das condições da ocupação c 

tempo, o autor também cumpre com a quitação das obrigações fiscais, 

conforme documentação anexa. Dessa forma, estando presentes todos 

os requisitos legais exigidos, o Autor faz jus a presente ação.

Despacho/Decisão: VISTO,Em análise detida do feito, denota-se que ainda 

não realizada a citação dos confinantes Osvaldo Luiz Rubin Pasqualotto e 

Veruska Carneiro Santiago, motivo porque os autores postulam sejam 

realizada a citação por edital desses (fls. 129/129v).De fato, evidencia-se 

que desde o ajuizamento da ação, nos idos de 2014, se tem diligenciado 

com vistas a localizar os sobreditos confinantes, a fim de realizar a 

escorreita citação pessoal desses, porém as diligências mostraram-se 

infrutíferas.Nesse cenário, recorre-se ao disposto no art. 256, do NCPC, o 

qual preconiza que para a realização da citação editalícia faz-se imperiosa 

a verificação de que a parte a ser citada esteja em local desconhecido ou 

incerto, ou, ainda, que conhecido, que se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível, amoldando, assim, ao caso em análise.Destarte, 

CITEM-SE os confinantes Osvaldo Luiz Rubin Pasqualotto e Veruska 

Carneiro Santiago por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias, para, 

querendo, contestarem a ação.Se transcorrido o prazo in albis, NOMEIO, 

desde já, a advogada Dayse Crystina de Oliveira Lima, OAB/MT 13.890 

para funcionar nestes autos como curadora especial dos confinantes, 

assim como do requerido ESPÓLIO DE AMBRÓSIO FERREIRA DOS 

SANTOS, porquanto citado por edital (NCPC, art. 72, II, segunda 

parte).INTIME-SE a causídica para, em cinco (05) dias, manifestar-se nos 

autos se aceita a nomeação, caso em que começará a fluir o prazo para a 

providência que lhe competir, ficando consignado que no caso de 

aceitação lhe serão devidos honorários correspondentes a 08 URH, em 

conformidade com a Tabela da OAB/MT.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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 28 de agosto de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27439 Nr: 1397-60.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Gonçalves de Jesus, Maria José 

Gonlçalves de Jesus - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, 

Cpf: 77554787187, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

MARIA JOSÉ GONLÇALVES DE JESUS - ME, CNPJ: 04452369000196. 

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: 29/10/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARIA JOSÉ GONÇALVES DE 

JESUS e MARIA JOSÉ GONLÇALVES DE JESUS - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA nº 20093905, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3905/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/10/2009

 - Valor Total: R$10.147,73 - Valor Atualizado: R$10.147,73 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Código: 27439DECISÃOVISTO,Trata-se de ação de 

execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de 

MARIA JOSÉ GONÇALVES DE JESUS E MARIA JOSÉ GONÇALVES DE 

JESUS – ME.Em síntese, a parte executada foi devidamente citada por 

edital às fls. 71/73. Em seguida, foi realizado penhora online, bloqueando o 

montante de R$51,43 (cinquenta e um reais e quarenta e três centavos) 

(fls. 80/81 e 83/84). Após, determinou-se a intimação da executada para 

manifestar-se sobre a penhora, entretanto a mesma não foi localizada, 

sendo ela intimada por edital (fl. 90). Por fim, instada a se manifestar, a 

parte exequente pugnou pela renovação do edital de citação da parte 

executada de fl. 29, argumentando que ele não obedeceu as regras 

contidas no artigo 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/1980.Pois 

bem.Compulsando os autos, constato que a citação da executada de fato 

não obedeceu todas as regras contidas do artigo 8º, inciso IV, da Lei nº 

6.830/1980. Visto que o edital afixado na sede do juízo e publicado uma 

vez no órgão oficial (DJE), de fl. 71, teve o prazo de 20 (vinte) dias, ao 

invés de 30 (trinta) dias.Portanto, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente e DETERMINO nova CITAÇÃO das partes executadas, por 

edital, com a devida observância ao prazo legal contido no artigo 8º, inciso 

IV, da Lei nº 6.830/1980 – trinta dias.Portanto, CITE-SE a parte executada, 

por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus 

acessórios ou nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80).Não 

havendo pagamento, nem oferecimento dos bens à penhora, 

PROCEDA-SE o arresto dos bens do devedor, tantos quantos bastem para 

garantir a Execução (art. 7º da Lei 6.830/80).Havendo penhora ou arresto, 

PROCEDA-SE o registro independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados.Garantido o Juízo, poderá 

a parte executada oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora.Para o caso de pronto pagamento, no 

prazo do artigo 8° da LEF, FIXO os honorários em 10% sobre o valor da 

conta final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na 

forma do disposto no art. 20, §4°, do Código de Processo Civil.Por fim, 

RETIFIQUE-SE a capa dos autos, uma vez que o nome dos sócios da 

pessoa jurídica executada somente devem figurar no polo passivo da 

execução caso essa seja redirecionada.Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação.Por fim, no que tange ao bloqueio realizado às fls. 

80/81 e 83/84, sendo ele irrisório com relação ao valor do débito, 

DESBLOQUEIE-SE a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 

836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando 

ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 06 

de julho de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 28 de agosto de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 610 de 768



 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80212 Nr: 1122-96.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maciel Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ MACIEL NASCIMENTO DA SILVA, 

Cpf: 11358405476, Rg: 36642240, Filiação: Maria Marluce Nascimento 

Reis, data de nascimento: 21/01/1995, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ..."Posto isso o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO oferece denúncia contra JOSÉ MACIEL NASCIMENTO DA 

SILVA, como incurso no artigo 121, § 2.º, incisos Imediante paga ou 

promesssa de recompensa, ou por outro motivo torpe e IV (à traição de 

emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou 

torne impossível a defesa do ofendido) do Codigo Penal na forma do artigo 

29 do mesmo códex, com as implicações da Lei 8072/90, estando, por 

conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito 

secundário (norma de sanção), devendo ser citado processado e 

cumpridas as demais formalidades legais até sentença de pronúncia e 

final julgamento pelo Tribunal do Júri, onde deverá ser condenado. 

Poxoréu, 31 de julho de 2018.(as) Nayara Roman Mariano 

Scolfaro-Promotora de Justiça".

Despacho: Diante do exposto, estando presentes os requisitos legais, 

DECRETO a prisão preventiva do indiciado JOSÉ MACIEL NASCIMENTO DA 

SILVA, vulgo LAGOA, já qualificado nos autos.EXPEÇA-SE O 

COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO.Ciência ao Ministério 

Público.COMUNIQUE-SE a autoridade policial, remetendo-se cópia desta 

decisão.Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.Poxoréu – MT, 08 de agosto 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 28 de agosto de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29755 Nr: 560-34.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Zenilda Maria de 

Oliveira Carvalho - ME (A. P.H.), Município de Poxoréu - MT, Zenilda Maria 

de Oliveira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Luciana Borges Moura Cabral - 

OAB:6755/MT, Márcia Macedo Galvão - OAB:15668

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71867 Nr: 1535-80.2016.811.0014

 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: PALMIRA LOPES DOS SANTOS, Dionézio Lopes dos 

Santos, Maria Lopes Galvão Mata, Ademar Lopes dos Santos, Nivaldo 

Lopes dos Santos, Carlos Lopes dos Santos, Reinaldo Lopes dos Santos, 

Alvair Lopes Pereira, Aguimar Lopes dos Santos da Silva, Ângela Lopes 

dos Santos, Cristhiane Lopes dos Santos, Ader Luiz Farias Cardoso dos 

Santos, Clarisse Farias Cardoso dos Santos, ELFCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Januário dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O, Wesley Lopes da Silva Martins - OAB:15.518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Dessa forma, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça postulado pela requerente. II – DAS CUSTAS AO 

FINAL DO PROCESSO Assim, considerando as especificidades inerentes 

aos processos de inventário, e, pautada no direito constitucional de 

acesso à justiça, DEFIRO o pedido de pagamento das custas ao final do 

processo. III– DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA 

VENDA DO IMÓVEL DE MATRICULA 8.046 Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido liminar formulado, ante a ausência de um dos requisitos para a 

concessão da medida liminar (periculum um mora). IV– DO PEDIDO DE 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE SEMOVENTES 

Verifico que a inventariante faz um segundo pedido de natureza liminar, 

qual seja expedição de alvará judicial para a venda de 56% (cinquenta e 

seis por cento) do rebanho. Ao contrário do primeiro pedido, neste a 

inventariante demonstrou os requisitos legais necessários para tal mister. 

De elementar conhecimento que a análise do pedido liminar exige a 

ocorrência da verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso 

restou sobejamente demonstrado o fumus boni iuris, já que a inventariante 

é sucessora do de cujos e periculum in mora, eis que os semoventes se 

multiplicaram e correm o risco de ficarem sem pastagem suficiente, 

resultando em desvaloração ou até a morte deles. Entretanto, para que 

seja possível o deferimento da expedição de alvará é necessária a 

avaliação prévia deles, diante do interesse de menor na causa. Deste 

modo, DETERMINO seja realizada a avaliação dos semoventes, a qual 

deverá ser efetivada no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a 

urgência do caso. DEFIRO a avaliação separada de 34 (trinta e quatro) 

semoventes os quais a inventariante já conseguiu comprador, na forma da 

petição de fl. 149/151. Após, com a juntada da avaliação, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestar-se. Por fim, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73098 Nr: 38-94.2017.811.0014

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alex Batemarque Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diandra Pereira da Cunha, Murilo Oliveira 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Processo nº. 38-94.2017.811.0014 (Código 73098)

VISTO,

ACOLHO a manifestação retro e, deste modo, REDESIGNO o ato para o dia 

13 de Setembro de 2018, às 14h00min (MT).

No mais, PROCEDA-SE conforme determinado à fl. 119, notadamente a 

redesignação da audiência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 27 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 18420 Nr: 547-45.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanlaer Pereira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Center Cell

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Processo nº 547-45.2005.811.0014 (Código 18420)

VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por VANLAER PEREIRA 

GUIMARÃES em face de CENTER CELL, devidamente qualificados nos 

autos.

Denota-se que às fls. 217/218, o exequente pugna para que o seja 

realizando consulta no sistema Renajud, para realizar busca quanto ao 

paradeiro do veículo REBOQUE/MORUMBI CC-500, PLACAS FYR-5717, 

ANO 2015/2015, CHASSI 949128CC5FPCJ6014, bem como seja o mesmo 

apreendido para a realização de hasta público a fim de saldar o débito em 

questão.

Pois bem.

De início verifico que já fora realizada a restrição do veículo 

REBOQUE/MORUMBI CC-500, PLACAS FYR-5717, ANO 2015/2015, 

CHASSI 949128CC5FPCJ6014, conforme se verifica a fl. 164.

Por outro lado, entendo que que o requerimento, não deve prosperar, pois 

o sistema Renajud, é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder 

Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, em que se 

possibilita a efetivação de ordens judiciais de restrições judiciais quanto à 

transferência, ao licenciamento, à circulação, bem como a penhora sobre 

os veículos cadastrados no registro nacional de veículos automotores, 

não tendo o mesmo o poder de informar o paradeiro atual do mesmo

Posto isso, INDEFIRO o pedido em questão, tendo em vista que o sistema 

em questão não possui a tecnologia necessária para indicar o paradeiro 

atual do veículo.

No mais, INTIME-SE o exequente para, no prazo legal, promover os atos 

necessários ao andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63370 Nr: 812-04.2016.811.0033

 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: RA, KVDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 CERTIFICO que em atendimento ao despacho de fls 28, foi agendado 

sessão de Conciliação/Mediação para o dia 03/10/2017 às 14:00 horas. 

Certifico ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste 

CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do 

art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à 

unidade de origem para que procedam com o convite das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63871 Nr: 1075-36.2016.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSDS, NAGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAGS, CDDS, DGSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por RODRIGO 

SIQUEIRA DA SILVA E NICOLLY ARAÚJO GONÇALVES SIQUEIRA em 

desfavor de ZELMA AVARENGA GONÇALVES SANTOS, CÍCERO 

DONIZETTE DOS SANTOS E DAIANE GONÇALVES SANTOS para o fim de 

CONCEDER a guarda definitiva de MATEUS SANTOS SIQUEIRA E ANNY 

GABRIELE SANTOS SIQUEIRA aos requerentes, devendo ser expedido o 

competente termo de guarda e responsabilidade, oportunidade que 

EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Cientifique-se o representante do Ministério 

Público Estadual.Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

anotações de estilo.São José do Rio Claro – MT, 22 de agosto de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56083 Nr: 1683-05.2014.811.0033

 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: WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO, VHNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONNY GARCIA NAKASHIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial que faço para RECONHECER E 

DISSOLVER a união estável entre o casal WAGNER JUNIOR DE SOUZA 

PALAORO e SIMONNY GARCIA NAKASHIMA, na forma do art. 1.724 do 

Código Civil, ao passo que DECLARO encerrada essa fase procedimental 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Atenta 

ao princípio da sucumbência, tendo em vista que a parte autora decaiu de 

parte de seu pedido distribuo o pagamento das custas e despesas 

processuais entre as partes, na base de 50% (cinquenta por cento) para 

cada qual, sendo que cada uma arcará com os honorários de seus 

constituídos, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, os 

quais mantenho suspensos a sua cobrança ante o fato de terem litigado 

sob o pálio da assistência judiciária gratuita.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro, 22 de agosto de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63370 Nr: 812-04.2016.811.0033

 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: RA, KVDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 Autos nº 812-04.2016.811.0033

Cód. 63370

Vistos.

Nomeio, na qualidade de Advogada Dativa da requerida citados por edital o 

douto advogado Gilberto dos Anjos da Silva Júnior, atuante nesta 

comarca, para patrocinar-lhe a defesa, consignando que os honorários 

advocatícios serão arbitrados quando da prolação da sentença.

Cientifique-o.

São José do Rio Claro – MT, 21 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70375 Nr: 1324-50.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESON DUMMER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1324-50.2017.811.0033

Cód. 70375

Vistos.

Considerando o fundamento pelo qual a parte autora pretende que a ação 

seja extinta, determino a intimação dela para aportar aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o acordo entabulado entre as partes.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 20 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63540 Nr: 888-28.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER, POLIANA MIKIJEVS CALÇA LORGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16.226-B

 PROCESSO: 888-28.2016.811.0033

CÓDIGO: 63540

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

REQUERIDO: ELISEU JOSÉ SCHAFER E OUTRO.

DESPACHO

 Vistos.

Tendo em vista a ata negativa de venda direta do bem penhorado nos 

presentes autos (fl. 85), determino a intimação do exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, para requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75743 Nr: 3686-25.2017.811.0033

 AÇÃO:  Inc idente  de  Imped imento-> Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCÍLIO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA DE ESTADO E DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO DOS SANTOS ROSA 

JUNIOR - OAB:14915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3686-25.2017.811.0033

Cód. 75743

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1502 Nr: 364-27.1999.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO MARQUES VERÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 364-27.1999.811.0033

Cód. 1502

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA promovida por JOSÉ 

MARIA MARIANO em face de ONIVALDO MARQUES VERÃO, ambos 

suficientemente qualificados nos autos.

À fl. 98 a parte exequente pugnou pela dilação de 120 dias de prazo, para 

que o exequente cumprisse integralmente o acordo entabulado, ficando 

referida postulação deferida à fl. 99, consignando-se, ainda que findo o 

prazo em questão o exequente seria intimado para informar eventual 

satisfação de crédito, bem como que seu silencia importaria em extinção 

pelo pagamento.

Decorrido o prazo a parte autora foi intimação para manifestação (fl. 100), 

todavia deixou o prazo decorrer, consoante certidão de fl. 101, 

presumindo-se, assim, pelo adimplemento do débito em tela.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Custas pela parte executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77537 Nr: 464-15.2018.811.0033

 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: TEREZA CARNAVALLI LOPES, IRINEU SANCHES 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Nonato dos 

Santos - OAB:39718

 Vistos.

Determino sejam as parte intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

promoverem a juntada ao feito de documento que comprove a titularidade 

dos lotes mencionados no itens 08 e 10 da petição de fls. 1.192/1.197.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27254 Nr: 1128-27.2010.811.0033

 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 C ZERI DE MACEDO COMERCIO - ME, 

JOHNNY CHRISTIAN ZERI DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOHNNY CHRISTIAN ZERI DE MACEDO, 

Cpf: 02979532908, Rg: 6527433-7, brasileiro(a), casado(a), 

agropecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o executado acerca da penhora online realizada às 

fls. 57/59, e para que apresente impugnação no prazo legal.
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Despacho/Decisão: PROCESSO: 1128-28.2010.811.0033CÓDIGO: 

27254REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSOREQUERIDO: J. C. ZERI DE MACEDO COMÉRCIO – ME E 

OUTRO.DESPACHOVistos.Cumpra-se, consoante postulado à fl. 63.São 

José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 28 de agosto de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52834 Nr: 2230-79.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Autos nº 2230-79.2013.811.0033 – Cód. 52834

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida pelo ESTADO DO MATO 

GROSSO em face de LEINA MARIA LEMES DA SILVA ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 40/41 a executada apresentou manifestação informando que tinha 

realizado composição amigável com o exequente, inclusive já efetuando a 

quitação integral de seu débito, aportando os documentos de fls. 42/47.

Instado a se manifestar (fl. 49), o exequente informa que realmente já 

houve o pagamento integral do débito, pugnando pela extinção dos autos, 

com resolução do mérito, em razão do pagamento (fls. 50/51).

 Após os autos vieram conclusos para deliberações.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Levante-se eventuais penhoras e/ou quaisquer atos constritivos 

efetuados nos presentes autos, expedindo-se o necessário para a devida 

baixa e devolução dos valores à executada (fls. 37/39).

Custas pela executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 16 de março de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1670 Nr: 227-45.1999.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA FRANCISCHINI FILHO, 

FERNANDO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, MARIA LUCIA ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO 

DALARME - OAB:18606/PR

 Intimo as partes para que tomem ciência da data da perícia, agendada 

para o dia 10/09/2018 às 14:30 horas, na Av. Rubens de Mendonça, 1856, 

Ed. Office Tower, Sala 1403, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP 

78050-000.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-15.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000297-15.2017.8.11.0033 AUTOR: SIMONE DE OLIVEIRA 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, 

aduzindo que a sentença proferida nos autos foi omissa no tocante a 

existência de restrição anterior e a aplicação da súmula 385/STJ. Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 536, 

do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance 

dos embargos de declaração e, por entender necessário para a 

elucidação da matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários 

sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues 

Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos 

embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da 

decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito 

Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.” Os 

embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade ou 

contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No caso em exame, 

a requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida dos seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito. É cediço que a existência 

restrição anterior legitima afasta a incidência de dano moral pela anotação 

irregular no cadastro de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 

385/STJ. Analisando os autos, verifico que embora conste outra anotação 

restritiva em nome da autora, esta foi declarada inexistente nos autos n. 

1000296-30.2017.8.1.1.0033, não incidindo, portanto, a súmula 385/STJ. 

Como se sabe, 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 na sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery 

lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, 

de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. 

Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do 

julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil 

extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 

1045). Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr 

efeito infringente, modificando o julgado para adequá-lo ao entendimento 

esposado pelo embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, 

obscuridades ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos 

embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação 

do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. 

Assim sendo, se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com 

tais considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pela 

TELEFONICA BRASIL S/A. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 10 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-45.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA E AUTO PECAS ANNA VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)
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JONATHAN DE SOUZA PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000198-45.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MECANICA E 

AUTO PECAS ANNA VITORIA LTDA - ME REQUERIDO: ALTEMIR 

FERNANDES RODRIGUES SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Cobrança 

formulada por MECANICA E AUTO PECAS ANNA VITORIA LTDA – ME, em 

face de ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES, em que a parte autora requer 

a procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 37.460,57 (Trinta e sete Mil Quatrocentos e Sessenta 

Reais e Cinquenta e Sete Centavos) em decorrência da aquisição de 

peças e prestação de serviço de mercadorias. Citado para comparecer na 

audiência de conciliação, a parte requerida deixou de estar presente, 

conforme Termo de Audiência (Id. 12342495). Ab initio, com fundamento 

no artigo 20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da parte requerida, eis que, 

devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 

consequência, presume-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se 

tornem incontroversos os fatos articulados na reclamação autuada, 

trabalhando em desfavor da parte reclamada, com o julgamento da causa 

de acordo com a tese da parte reclamante. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. O pedido inicial baseia-se em prova 

documental inequívoca, consubstanciada nos documentos acostados 

autos: 1) ordem de serviço no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais); 

2) ordem de serviço no valor de R$ 1.403,00 (um mil, quatrocentos e três 

reais); 3) ordem de serviço no valor de R$ 1.690,00 (um mil, seiscentos e 

noventa reais); 4) ordem de serviço no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais); 5) ordem de serviço no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos e 

reais); 6) ordem serviço no valor de R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e 

sessenta reais); 7) ordem serviço no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez 

reais); 8) ordem de serviço no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais); 9 ) ordem de serviço no valor de R$ 2.234,00 (dois mil, duzentos e 

trinta e quatro reais); 10) ordem de serviço no valor de R$ 18.000,00 

(dezoito mil reais). Ressalto que os documentos acostados estão 

devidamente assinados pelo requerido, que aliados a confissão ficta 

decorrente da revelia, resultam na responsabilidade da parte requerida. 

Destarte, verificados os efeitos da revelia e demonstrados os fatos 

conforme acima narrados, a ação deve ser julgada procedente. Com 

relação à incidência das correções, juros e correção monetária, tenho que 

deve ser contada a partir do inadimplemento, data certa em que o débito 

deveria ter sido pago. Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva 

consignar que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, 

sendo o próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo anota 

Theotonio Negrão, a correção monetária não constitui parcela que se 

agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo 

do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do 

valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção 

monetária não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma 

atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte 

requerida ao pagamento da quantia resultante das ordem de serviços no 

montante de R$ 31.890,00 (trinta e um mil, oitocentos e noventa reais), 

devendo ser acrescidas de juros moratórios, na base de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento. Por 

conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a ré 

em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 10 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-53.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000040-53.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ELENI APARECIDA 

DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A DESPACHO Visto, 

Intime-se a parte autora para que junte aos autos documentos que 

comprove a renegociação da dívida nos termos descrito na inicial, bem 

como o boleto único emitido pelas rés no valor de R$ 115,00 (cento e 

quinze reais), no prazo de 5 (cinco) dias. Com o aporte dos documentos, 

intimem-se as requeridas para que se manifestem no prazo legal. Após, 

concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 12 de julho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-57.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARBAO - ME (REQUERENTE)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI (ADVOGADO(A))

MARCOS MOREIRA MACIEL (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010642-57.2013.8.11.0033 REQUERENTE: ELIANE BARBAO - 

ME REQUERIDO: TIM CELULAR S/A DECISÃO Visto, Defiro o pedido de 

penhora em aplicações financeiras da parte executada, nos termos do art. 

835, do CPC. É que, como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao 

feito expropriatório, reveste-se de inegável interesse público, na exata 

medida em que serve à realização de um direito consubstanciado em título 

ao qual a lei confere eficácia executiva. E esse interesse público exige 

sejam tomadas todas aquelas providências judiciais necessárias ao fiel 

cumprimento do direito já definido no título. Em outras palavras, porque a 

execução do título se refere à efetivação material de um direito nele 

consignado, merece a completa atenção do Judiciário, autorizando as 

medidas necessárias à dita efetivação. Diante dessa especial 

circunstância, entendo que merece deferimento o pedido de busca em 

eventuais contas correntes da Parte devedora. Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora online de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida. Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo 

positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do 

Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado 

o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado, nos termo do 

artigo 841 do CPC. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT,23 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-15.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRANCISCO ALMEIDA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

AUTOS N. 8010099-15.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

FRANCISCO ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S/A 

DESPACHO Visto, Cientifiquem-se as partes acerca do retorno dos autos. 

Nada sendo requerido em 5 (cinco) dias, arquivem-se. Cumpra-se. São 
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José do Rio Claro/MT, 13 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-82.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000051-82.2018.811.0033 REQUERENTE: LEONARDO 

COSTA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por LEONARDO COSTA 

DE SOUZA, em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA, todos qualificados nos autos. Sustenta, em síntese, que no dia 

27/02/2018, passou um caminhão na rua onde mora e derrubou a fiação 

elétrica, causando a interrupção da energia em varias residências do 

bairro. Relata que a requerida compareceu no local, todavia, o requerido 

continuou sem energia elétrica. Postula, ao final, pela reparação pelos 

danos suportados. Em sede de contestação a requerida, sustentou 

preliminarmente, a incompetência do juizado especial, e no mérito postulou 

pela improcedência da inicial alegando a culpa exclusiva de terceiros e a 

inexistência da pratica de ato ilícito pela concessionaria. Inicialmente, 

passo a analisar a preliminar arguida pela ré. - Incompetência do Juizado 

Especial Não há complexidade da causa para fins de retirar a competência 

deste Juizado Especial, vez que existem documentos aptos ao julgamento 

independentemente de prova pericial a ser produzida. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Primeiramente, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, vez que presentes 

os requisitos autorizadores constantes no artigo 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final, caso do autor. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso sustenta o autor que no dia 27/02/2018, passou um 

caminhão na rua onde mora e derrubou a fiação elétrica, causando a 

interrupção da energia em varias residências do bairro. A empresa ré, por 

sua vez, afirma que não houve falha na prestação do serviço, ante a 

suposta existência de excludentes da sua responsabilidade civil em razão 

da culpa exclusiva de terceiro. Ocorre que, consoante se observa um 

caminhão ao transitar pela Rua Maranhão neste município, chocou-se com 

a fiação elétrica, o que claramente demonstra o posicionamento 

inadequado da rede de alta tensão. Ora, é cediço que compete a ré o 

dever de manter os fios de energia elétrica em altura adequada, de modo a 

garantir a livre e segura circulação do trânsito. Assim, inegavelmente, deu 

causa ao evento e deve arcar com os prejuízos da parte autora. 

Destaca-se ser irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de 

energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada 

teoria do risco administrativo. Nesse sentido, aliás, é pacifico o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CAMINHÃO QUE OCASIONOU QUEDA DE POSTE DE 

ENERGIA ELÉTRICA, APÓS ENGANCHAR-SE NOS FIOS DA REDE. ALTURA 

REGULAR DO CAMINHÃO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS E 

COMPROVADOS. DANOS MORAIS, PELA PRIVAÇÃO DO SERVIÇO 

ESSENCIAL. A concessionária do serviço é responsável pela manutenção 

adequada da rede elétrica, devendo assegurar a livre e segura circulação 

de veículos nas vias públicas. Comprovada a altura regular do caminhão 

que ocasionou o fato, exclui-se a responsabilidade, pois confiava que a 

corre teria cumprido seu dever de observar a altura dos fios de energia na 

via pública. Procedência parcial da ação mantida. Condenação da 

recorrente em indenizar danos materiais (novo poste) e danos morais 

(privação do serviço essencial, por período significativo). Prova adequada 

produzida. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71007518863, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 16/05/2018) “INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE NA PISTA DE 

ROLAMENTO COM FIOS DA REDE DE ALTA TENSÃO – VEÍCULO E PÁ 

CARREGADEIRA INCENDIADOS – LINHA DE TRANSMISSÃO FORA DO 

PADRÃO ADEQUADO – CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUANTO A FISCALIZAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6º, CF – 

DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – VALOR DOS BENS DANIFICADOS 

– LUCROS CESSANTES – PROVA PARCIAL DO QUANTO ALEGADO – 

ART. 373, I, CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 

Nos termos do CDC e da CF, a obrigação das empresas concessionárias 

de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a 

despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a 

dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil 

contratual. No caso, a concessionária do serviço de fornecimento de 

energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a 

rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos 

danos decorrentes do acidente envolvendo o veículo do autor. A parte 

demonstrou em parte o prejuízo alegado, restando parcialmente 

procedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou 

totalmente, devendo ser ressarcido apenas do que efetivamente provado”. 

(TJMT, Ap 62106/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017) No tocante a demora injustificável no 

reestabelecimento da energia elétrica na residência do autor, embora a 

requerida afirme que enviou seus prepostos para o local, os quais 

atenderam a solicitação, verifica-se que a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica por um período superior a 24 horas, uma vez o autor 

ajuizou a presente reclamação em 02/03/2018, mais de 48 horas após o 

sinistro, postulando em sede de tutela de urgência a religação da energia 

elétrica. Desta feita, resta claro que a concessionaria ré não cumpriu o 

determinado na Resolução n. 414/2010 da ANAEL, que impõe a 

distribuidora o dever de restabelecer o fornecimento de energia elétrica no 

prazo de 24 horas para religação normal de unidade consumidora e 4 

horas para religação de urgência de unidade consumidora localizada na 

área urbana, observe: “Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o 

fornecimento nos seguintes prazos, contado s ininterruptamente: I – 24 

(vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área urbana;”. Assim, entendo que a suspensão do 

fornecimento da energia elétrica na residência da parte autora, por mais 

de 24 horas, inexistindo inadimplência, gera responsabilidade da parte 

requerida. Aliás, nesse sentido é ressonante o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ENERGIAELÉTRICA – DEMORA NA 

LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO - 

VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSOS DESPROVIDOS. A demora na prestação do serviço quanto a 

religação de energia elétrica na unidade consumidora, ainda quando 

adequado o padrão segundo as exigências da concessionária de serviço 

público e a necessidade do ajuizamento de demanda para a efetiva 

conclusão da tarefa é considerado dano moral puro, ou seja, in re ipsa, 

que deriva da própria ofensa sofrida em função da procrastinação da 

prestação do serviço. “ [...] Valor arbitrado a título de danos morais deve 

revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade 

econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 

101995/2017)”. (Ap 149588/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, 

Publicado no DJE 16/05/2018) [...]”. “[...] 4. A revisão de indenização por 

danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas 

instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a 

Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no 

AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Observadas as 

exigências para fixação da verba honorária, os critérios previstos no 
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artigo 85, § 2º do CPC, quais sejam o grau de zelo profissional, o lugar da 

prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço, não prospera 

a tese de majoração.”(TJMT, Ap 112392/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) “APELAÇÃO CÍVEL 

- DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - DEMORA DESARRAZOADA NO RESTABELECIMENTO DA 

REDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL 

RECONHECIDO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR 

PREJUDICADO. Configura dano moral a demora injustificada na religação 

de energia elétrica ainda que a interrupção tenha ocorrido por razões 

justificáveis. Verificado que o dano moral é excessivo é admissível a sua 

redução a patamares razoáveis, diante da situação retratada nos 

autos.”(TJMT, Ap 51228/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) Constatada, então, a 

responsabilidade da requerida, passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Assim, apesar da tentativa 

da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas já que apenas informa fatos sem comprová-los 

documentalmente, ônus que lhe competia. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é 

indiscutível que a falha na prestação de serviço da requerida deixando o 

consumidor sem energia elétrica por período superior a 24 horas, a par de 

possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de 

honradez e dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, 

o dano moral indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação 

injurídica atribuível à parte requerida, emerge o nexo de causalidade entre 

a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua 

responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum 

indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação 

no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à 

ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

para inibir novas violações por parte do ofensor. Busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da 

vítima e o do causador do dano, para que a compensação não resulte 

inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades 

reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as 

doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, 

assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - Dano material No caso, restou 

demonstrado que em razão do posicionado inadequado dos fios de 

eletricidade na Rua Maranhão, ao transitar na localidade o caminhão 

chocou-se com os fios, causando prejuízos materiais ao autor no importe 

de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais), consoante nota fiscal acostada 

com a inicial, os quais deverão ser ressarcidos devidamente atualizado. - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de: 1 - Condenar parte requerida, ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, 27/02/2018; 2 - Condenar parte requerida, ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ao pagamento de indenização 

pelos danos materiais no valor de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais) 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da data do desembolso, 28/02/2018. Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a ré 

em custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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PROCESSO N. 1000298-97.2017.8.11.0033 AUTOR: JESSICA VITORINO 

DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, formulada por 

JESSICA VITORINO DE SOUZA, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. Tratando-se de matéria exclusivamente de 

direito, dispensando a produção de outras provas, passo a analise do 

mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Inicialmente, destaca-se que se tratando de concessionária 

de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento 

danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, 

fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 

6º, da Constituição Federal, que estatui: As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Hely Lopes Meirelles conclui que o exame desse 

artigo “revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades 

estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de 

indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, 

independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o 

princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos 

agentes públicos e seus delegados.” (in Curso De Direito Administrativo, 

27ª ed., 2002, págs. 622 e 627). Dessa forma, para obter a indenização, 

basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. 

Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de 

indenizar. No caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 162,17 (cento e 

sessenta e dois reais e dezessete reais). A requerida, por sua vez, afirma 

que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas de energia elétrica 

cadastrada em nome da autora. Todavia, não acostou nenhum documento 

que comprovasse tais alegações. Registra-se, ainda, que a declaração do 

vizinho acostada pela requerida esta ilegível, o que por si só não 

comprova a existência do débito. Assim, diante da prova cabal de que o 

nome da autora foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por 

determinação da empresa ré, em razão de débito indevido e, considerando 
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que a empresa ré não logrou êxito em demonstrar que a requerida solicitou 

a ligação na referida Unidade Consumidora que originou a dívida objeto da 

lide, é evidente o dever de indenizar. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO 

MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 

PROVA DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - MANTIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - AUSÊNCIA DE 

INSURGÊNCIA NESTE SENTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Ante a ausência de provas de que a cobrança é legítima, 

não há como afastar a responsabilidade pelo abalo moral decorrente da 

inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. No 

caso concreto, a empresa concessionária de energia elétrica não logrou 

êxito em comprovar que a Recorrente Denise Aparecida Sebba solicitou a 

instalação da unidade consumidora que deu azo à fatura. Para fixar o 

montante da indenização por danos morais, deve-se observar alguns 

aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e 

do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção 

reparatória. In casu, considerando o grau de culpa da Apelante, bem 

como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das 

partes, mantém-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).Conforme entendimento pacífico do STJ, os juros de mora em 

indenização por danos morais decorrente de responsabilidade 

extracontratual incidem desde o evento danoso. No caso, diante da 

ausência de insurgência da Apelante Denise Aparecida Sebba neste 

ponto, deixo de modificar a sentença, a fim de evitar reformatio in pejus.No 

que se refere ao termo inicial da correção monetária, observa-se que a 

sentença não comporta reparos nesse capítulo, uma vez que foi fixada 

desde o seu arbitramento, consoante determina o Verbete nº 362 do STJ.” 

. (TJMT, Ap 106106/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, 

Publicado no DJE 12/12/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva de 

que a requerida solicitou a ligação da energia elétrica na referida Unidade 

Consumidora, vislumbro a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, então, a responsabilidade 

da ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação 

correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

17 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-09.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CALAZANS DUARTE (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO DE CASTILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MAY (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES (REQUERIDO)

ANTONIO MARCOS LOPES (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010037-09.2016.8.11.0033 EXEQUENTE: JOSE EDUARDO DE 

CASTILHO EXECUTADO: ANTONIO MARCOS LOPES DESPACHO Visto, 

Analisando os autos, verifico que a pesquisa por meio do Renajud restou 

frutífera (Id. 14329781),desta feita proceda a penhora por termo nos 

autos, conforme disposto no artigo 838, do Código de Processo Civil. 

Ademais, nomeio o exequente, Sr. José Eduardo de Castilho, como fiel 

depositário do bem, nos termos do artigo 840, II, § 1º, Código de Processo 

Civil. Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo I/Lifan X60 1.8 

L VVT ano 2013/modelo 2014, de cor branca, placa QBC 7776, para que 

seja depositado em mãos do Exequente como depositário fiel. Sem 

prejuízo, intimem-se as partes acerca da avaliação (Id. 14571317) para 

que se manifestem no prazo legal. Transcorrido o prazo, concluso. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 9 de agosto de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA Nº 075/2018-DF

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz Substituto Diretor do Foro 

desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc ......

Considerando que a servidora MARCIANI GANDOLFI, matricula 9820, 

Gestora Geral desta Comarca, estará em curso "Capacitação para 

Utilização do Sistema SGPWEB", na Escola dos Servidores do Tribunal de 

Justiça, no período de 30 agosto de 2018.

Considerando que no período de 28, 29 e 31 de agosto, referida Gestora 

estará em trânsito entre ida e volta de Cuiabá/MT;

R E S O L V E:

Designar a servidora Anoene Silva Magalhães Pereira, Auxiliar Judiciária, 

matricula 11859,Gestora Administrativa III, para exercer o cargo de 

Gestora Geral em substituição desta jurisdição, nos dias 28 a 31 de 

agosto de 2018.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Vila Rica - MT, 28 de agosto de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65871 Nr: 1482-23.2018.811.0049

 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: ALCIDES WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON VIEIRA SANTOS - 

OAB:18830/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Prestada caução conforme determinado na decisão de fls. 40, reconheço 

a como idônea e determino seja cumprida a liminar deferida.

Determino a citação do embargado para, querendo, apresentar 

contestação no prazo legal, advertindo que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor.

Intime-se o embargado na pessoa de seu advogado, conforme autos 

principais, para que indique no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o local 

exato em que os bens encontram-se.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65589 Nr: 1303-89.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RUI CARLOS MARTINS ZORZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON VIEIRA SANTOS - 

OAB:18830/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Prestada caução conforme determinado na decisão de fls. 40, reconheço 

a como idônea e determino seja cumprida a liminar deferida.

Determino a citação do embargado para, querendo, apresentar 

contestação no prazo legal, advertindo que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor.

Intime-se o embargado na pessoa de seu advogado, conforme autos 

principais, para que indique no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o local 

exato em que os bens encontram-se.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63431 Nr: 3084-83.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAEL PACHECO DE LIMA, MAYRA LEANDRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pensão Por Morte

Autos: 3084-83.2017.811.0049 - (código 63431)

Requerente: IZAEL PACHECO DE LIMA E MAYRA LEANDRA LIMA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pelo “de cujus”, b) o lapso 

de tempo envolvido em tais atividades e c) a dependência econômica da 

requerente em relação ao “de cujus”.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

outubro de 2018, às 13:30 horas. Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando às partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 28 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64325 Nr: 456-87.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO SIMÕES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ROSA MOREIRA GOUVEIA, EDUARDO 

GOUVEIA FILHO, ISABELA MOREIRA GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA BATISTA DA SILVA - 

OAB:49394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, JOSE NONATO MARACAIPE SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19.583/GO

 Vistos.(...)Analisados os autos e os preceitos dos artigos 294 e 300 do 

CPC, defiro parcialmente o pedido da tutela pretendido, para que seja feita 

anotação da existência da presente ação na matrícula n. 4058, nos termos 

do art. 167, inciso I, alínea 21, da Lei 6.015/73 – Lei de Registros Públicos 

determino, cuja urgência se justifica pela necessidade de impingir 

publicidade à ação, para que terceiros não aleguem ignorância.E ainda, 

determino conste na averbação a proibição de alienação e transferência 

do bem matriculado sob o n. 4058.Intimem-se as partes dessa 

decisão.Apense-se os autos ao processo de código nº 10.185.E ainda, 

tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 
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autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.Proceda-se o necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se as 

requeridas e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.Ao ser citada, as rés 

deverão serem cientificadas de que o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.Depois de realizada 

audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se 

iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação em 10 (dez) 

dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49458 Nr: 575-53.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR CARMO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/MT/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54608 Nr: 1297-53.2016.811.0049

 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: JUSCILENE AMÉRICO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1297-53.2016.811.0049 - (Código 54608)

Requerente: JUSCILENE AMÉRICO FERREIRA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

 Vistos.

Como as partes concordaram com o laudo pericial, HOMOLOGO-O, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos.

DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

outubro de 2018, às 15:30 horas. Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando às partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 27 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4668 Nr: 144-13.2005.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilza Fernandes, Osmar Domingos Martini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Código nº: 4668

DESPACHO.

Vistos etc.

Intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 09 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32524 Nr: 862-29.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Souza Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 32524

DESPACHO.

Vistos etc.

Intime-se o exequente na pessoa de seu advogado para que se manifeste 

acerca da impugnação apresentada às fls.231/238 no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, conclusos.

Alto Garças/MT, 10 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32314 Nr: 621-55.2013.811.0035

 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: Geraldo Borges Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 execução após o trânsito em julgado.CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, 

CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 
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despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do Segurado (cônjuge): Alaides Pereira 

Fernandes;Nome da Beneficiário: Geraldo Borges Fernandes;Benefício 

Concedido: Pensão por Morte;Renda Mensal Atual: Um salário mínimo;Data 

do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(16/12/2014);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Após o 

trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo de 30 

(trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o 

prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.Alto Garças/MT, 24 de agosto de 

2018.Lener Leopoldo da Silva CoelhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43639 Nr: 971-38.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Cley Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

promova o preparo para a distribuição da CP a ser expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41300 Nr: 49-94.2016.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emília Fraga de Moraes, Sânia Larizy Fraga de Moraes, 

Alexandra Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Fraga da Silva, NEURACI MARIA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça(Ref.56), para que atualize o endereço da 

requerida NEURACI MARIA DA SILVA, visando a expedição de mandado 

de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 55545 Nr: 916-19.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAUE MAGNO ARAÚJO E SILVA - ME, JOSÉ CARLOS 

DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:11759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que 

providencie o depósito da diligência de oficial de justiça, para posterior 

expedição do mandado de citasção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 50291 Nr: 2273-68.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transtini Transportes Rodoviários Ltda, Roland 

Trentini, Wilmar Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos à autora para que se manifeste sobre os bens 

indicados a penhora, na REF. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 13165 Nr: 361-80.2010.811.0035

 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): JCP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:7657/B e 

8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

teor da certidão do oficial de justiça(fl.81).

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31274 Nr: 798-42.2013.811.0092

 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: DMdA, KSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDdVÚdAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Maria Paris - 

OAB:18600-O/MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, Izaura 

Mascarenhas de Andrade - OAB:71520 OAB/RJ, Núbia Carla Luiz 

Mendes - OAB:14.335-B/MT, Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento ao r. despacho de fls. 114, que serve a 

presente para fins de intimar a parte Kalynka Silvia Higino, por meio de sua 

procuradora, para que tome conhecimento dos fatos noticiados na petição 

e documentos de fls. 108/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49481 Nr: 1742-68.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J C CHAPADÃO TRANSPORTES EIRELI-ME, Jorge 

Aparecido Cattalano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando de Jesus Gouvêa 

Cabral - OAB:MS 10.758 - B, BRUNO FREITAS MOURA - OAB:21894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro a EMENDA DA INICIAL apresentada na Ref. 10 quanto ao 

VALOR DA CAUSA. Procedam-se as correções necessárias junto ao 

sistema, passando a constar o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais).

II – J C CHAPADÃO TRANSPORTES EIRELLI – ME requereu na inicial a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, alegando que não pode 

custear as despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.

Por vislumbrar sinais de riqueza suficientes para adimplir com o 

pagamento das despesas processuais, este Juízo determinou a intimação 

da parte autora para comprovar a hipossuficiência alegada na inicial.

Atendendo à intimação, foi juntado apenas um comprovante de saldo de 

conta bancária da pessoa jurídica.

É o relatório.

DECIDO.
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 Mesmo tendo oportunizado à parte a possibilidade de demonstrar a 

hipossuficiência, esta não logrou êxito.

Conforme já dito na decisão anterior, presume-se como verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoal natural. Já 

quanto à pessoa jurídica, a súmula 481 do STJ é clara ao dizer que tal 

necessidade deve ser demonstrada.

Destarte, com as informações e documentos juntados aos autos até o 

momento, vislumbro não se enquadrar a empresa autora no conceito de 

hipossuficiência financeira necessário para gozar dos benefícios da 

Justiça Gratuita.

Nesse cenário, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita.

Por fim, também não há como acolher o pedido de pagamento de custas ao 

final, por falta de amparo legal.

 ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO os pedidos de Justiça Gratuita e de 

pagamento das custas ao final.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49922 Nr: 1880-35.2018.811.0092

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antonio de Padua de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS DARIU SALDIVAR 

CABRAL - OAB:17895-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19374 Nr: 1305-76.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO de Oly Subtil de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI CASTRO XAVIER 

FREITAS - OAB:17159-B, Hélber de Oliveira Freitas - 

OAB:15.122-B/MS

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte executada, por 

meio de seu procurador, para manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49940 Nr: 1887-27.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS EDUARDO ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 49940

 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante protesto.

2- DETERMINO o oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 

fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que 

se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou outro local 

que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da 

Lei 10.931/04;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49927 Nr: 1881-20.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL DOS SANTOS MARTINS, MIGUEL DOS 

SANTOS MARTINS, MARISA VON GROLL DREIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 49927

Tendo em vista a certidão de fls.20, INTIME-SE a parte autora, para que 

recolha as custa e taxas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22829 Nr: 543-21.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregório Tolentino Moretti de Almeida, Adha 

Kerolaine de Souza Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para INTIMAR A PARTE 

EXEQUENTE, por meio de seu(ua) Advogado(a), para manifestar-se nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito. 

Frantiesco Lopes Duarte Analista Judiciário

Alto Taquari, 29 de agosto de 2018

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-76.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ARCEBIDIO JOSE LUIZ (REQUERENTE)

SIGMAR MACEIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente para 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo de 05 dias. Alto Taquari - 

MT, 29 de agosto de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário 

Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, 

Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-16.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RICARDO GARDIANO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARCOS FERNANDO GALDIANO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

PETROLEO QUERENCIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))
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JADSON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente para, 

querendo, apresentar Impugnação à Contestação, no prazo de 05 dias. 

Alto Taquari - MT, 29 de agosto de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes 

Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino 

Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - 

CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-91.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JULIO NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

SIGMAR MACEIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente para, 

querendo, apresentar Impugnação à Contestação, no prazo de 05 dias. 

Alto Taquari - MT, 29 de agosto de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes 

Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino 

Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - 

CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54010 Nr: 2118-15.2017.811.0084

 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: ANA PAULA ARAUJO COSTA, Eliana Eliziaria dos 

Santos de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Apiacas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a presunção de hipossuficiência, defiro os benefícios da 

justiça gratuita.

Tendo em vista que a demanda proposta tem objeto o reenquadramento de 

cargos públicos, o que revela pretensão de constituir nova situação 

jurídica e não a preservação de uma posição consolidada, assim, na forma 

do art. 10 c/c 332, I, do CPC, intime-se a parte autora para que no prazo de 

15 (quinze) dias manifeste-se sobre o teor da súmula vinculante 43 do 

STF em cotejo ao objeto do pedido. Verbis:

"SÚMULA VINCULANTE 43

 É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor 

investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu 

provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente 

investido."

(...)

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam 

conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51098 Nr: 93-29.2017.811.0084

 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: Juliana Correia da Silva Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atento ao princípio da fungibilidade das ações possessórias, tenho, 

portanto, que não restaram evidenciados atos concretos de turbação ou 

esbulho ou ameaça de turbação ou esbulho, não havendo como se 

concluir, neste momento, sobre perda total ou parcial da posse do autor 

sobre o bem, e tampouco de justo receio de moléstia à posse do autor, 

uma vez que na análise da proteção possessória ora pleiteada, a qual, 

reitero, exige comprovação concreta dos requisitos do artigo 561 do NCPC 

c/c artigos 567 e 568 do mesmo diploma legal, em especial de 

circunstância reveladora de esbulho ou turbação ou ameaça de agressão 

à posse alheia, o que, repito, não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

"E M E N T ARECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C 

INTERDITO PROIBITÓRIO – AMEAÇA CONCRETA DE IMINENTE TURBAÇÃO 

OU ESBULHO DA POSSE DOS AUTORES NÃO COMPROVADA – 

REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA DEFERIMENTO DA TUTELAINIBITÓRIA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela de 

urgência preventiva possessória somente é possível àquele que, tendo 

justo receio de ser molestado na posse e comprovar possuir o imóvel, a 

origem/motivação concreta do fundado receio da ameaça, e a data do 

início/ocorrência. Ausentes os requisitos, o indeferimento é medida que se 

impõe. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)"

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado pela parte autora.

 Cite-se a parte requerida , advertindo-a e cientificado-a para contestar a 

ação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 564 do NCPC.

 Apresentada a contestação, vista à parte autora para réplica em igual 

prazo.

 Após, conclusos para saneamento do feito ou julgamento antecipado, 

caso as partes dispensem a produção de provas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52472 Nr: 967-14.2017.811.0084

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 967-14.2017.811.0084

Código: 52472.

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

S/A em face de Emerson do Vale Lima.

 Pois bem, tratando-se de matéria unicamente de direito, e verificando-se a 

desnecessidade de dilação probatória, o feito comporta julgamento 

antecipado, na forma do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil.

Compulsando os autos, noto que a inadimplência do devedor restou 

caracterizada e em que pese o aviso de recebimento constar a expressão 

“mudou-se” quando do envio da notificação extrajudicial, houve o devido 

instrumento de protesto, comprovando a mora.

 Mesmo citado para os termos da presente ação, constata-se que o 

requerido não apresentou contestação aos fatos reportados na inicial.

 Como visto alhures, a posse e a propriedade plena do bem apreendido já 

foi consolidada nas mãos da parte requerente, em caráter liminar, na 

forma do disposto no Decreto-Lei n.º 911/69, sendo certo que não houve 

a contestação, mesmo diante da regular citação da parte ré, tampouco 

purgação da mora.

Desta forma, é de rigor a procedência dos pedidos formulados na inicial.

 DISPOSITIVO

Ante ao exposto, confirmo a medida liminar datada de 31/08/2017, e, com 

fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, e artigo 487, inciso I, do Novo 
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Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do veículo dado em garantia – MARCA 

MITSUBISHI, MODELO L-200 C.D 4X4 GLS MT (OUTDOOR) 2.5 TB-IC, ANO 

FABRICAÇÃO 2007, CHASSI 93XHNK7408C735921, PLACA DHS 0688, 

COR PRATA E RENAVAM Nº 934264902, nas mãos da parte autora, cuja 

apreensão torno definitiva, devendo as parcelas quitadas pelo devedor 

serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda do bem. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47709 Nr: 135-49.2015.811.0084

 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: Caciana Alves Coutinho Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para intimação da parte autora para ciência da 

audiência designada para o dia 14/09/2018, âs 08h15min.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62434 Nr: 1309-37.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aulemar Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Regional Dr. Antonio Fontes de 

Cáceres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13522/B

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar acerca do 

inteiro teor da petição juntada nos autos no dia 27/8/2018, ref. 35, na qual 

a parte autora manifesta não possuir interesse na realização de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12287 Nr: 445-48.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayse Fernanda Botelho 

Barros - OAB:19206/O

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61642 Nr: 1029-66.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelvis Teixeira Lelis, Franciele Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 Intimação da parte requerida acerca do inteiro teor da r. sentença 

proferida nos autos no dia 16/8/2018, ref. 205.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74699 Nr: 1305-29.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A., Banco Jhon Deere 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar David Bukvar, Celia Aldins Bukvar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:PR/ 30.890, Jorge Luis Zanon - OAB:MT/ 9945 A, Vinicius 

Duarte Barnes - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR ASSIS SANT ANA 

FERREIRA - OAB:SP/ 349275, Viviane C. Pitilin dos Santos - OAB:SP/ 

217823

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA que tem por finalidade a AVALIAÇÃO e 

PRACEAMENTO de diversos bens imóveis, tendo como parte 

credora/exequente BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. e 

devedora/executada ITAMAR DAVID BUKMAR e CELIA ALDINS BUKVAR, 

em que fora nomeado leiloeiro, cujo edital elaborado apresentou 

inconsistências indicadas pela parte credora/exequente e que devem ser 

sanadas, pois o BANCO JOHN DEERE S.A. figura aparentemente apenas 

como credor hipotecário do imóvel matrícula n. 758, pois os demais de 

matrículas n. 762 e 767 não apresentam anotação.

Ademais, apresentou a parte devedora/executada idêntica 

OBJEÇÃO/EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE no juízo deprecante/origem 

e no deprecado/destino, cujos muitos argumentos/fundamentos alegados 

sequer se encontram no âmbito de competência deste juízo, razão pela 

qual e a fim de evitar eventual nulidade futura DETERMINO que oficie ao 

juízo deprecante/origem e solicite informações sobre o julgamento ou não 

dessa peça apresentada em duplicidade pela parte devedora/executada e, 

em caso positivo, intime a parte credora/exequente para que faça a 

juntada de cópia reprográfica do decisum nos autos da carta precatória.

Após, volte-me para decidir em prosseguimento e sobre eventual ligitância 

de má-fé ou prática atentatória à dignidade da justiça.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95602 Nr: 3452-28.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O

 Intimação da parte requerida para apresentar as razões recursais, no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-37.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANITA MORAIS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

BANCO SAFRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010470-37.2012.8.11.0038 REQUERENTE: ANITA MORAIS DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 
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em que a parte autora/reclamante afirma ter realizado depósito judicial 

vinculado ao processo e pugna pela expedição de alvará judicial de 

levantamento em seu favor. Ocorre que a consulta no sistema SisconDJ 

retornou negativa para a disponibilidade, razão pela qual DETERMINO que 

oficie ao Departamento da Conta Única para que providencie a vinculação 

do afirmado valor, assim como a intimação da parte adversa para, 

querendo, manifestar sobre esse pedido. Após isso, manifestado algo 

pela instituição financeira ou transcorrido seu prazo in albis, volte-me para 

decidir o pedido da autora/reclamante. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 27 de agosto de 2018 - 07:45:00. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-37.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANITA MORAIS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

BANCO SAFRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010470-37.2012.8.11.0038 REQUERENTE: ANITA MORAIS DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

em que a parte autora/reclamante afirma ter realizado depósito judicial 

vinculado ao processo e pugna pela expedição de alvará judicial de 

levantamento em seu favor. Ocorre que a consulta no sistema SisconDJ 

retornou negativa para a disponibilidade, razão pela qual DETERMINO que 

oficie ao Departamento da Conta Única para que providencie a vinculação 

do afirmado valor, assim como a intimação da parte adversa para, 

querendo, manifestar sobre esse pedido. Após isso, manifestado algo 

pela instituição financeira ou transcorrido seu prazo in albis, volte-me para 

decidir o pedido da autora/reclamante. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 27 de agosto de 2018 - 07:45:00. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000201-48.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. S. (AUTOR(A))

R. F. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. A. (RÉU)

E. D. M. G. (RÉU)

 

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. 1000201-48.2018.8.11.0038 AUTOR(A): APARECIDO GOMES DOS 

SANTOS RÉU: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, 

art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. 

-, tendo como partes o(a) APARECIDO GOMES DOS SANTOS, em favor de 

seu filho V. G. dos S., nascido em 10/9/2002 e em desfavor dos ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela 

parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado a internação do paciente em clínica de reabilitação para 

dependentes químicos, dando à causa o valor de R$. 954,00 (novecentos 

e cinquenta e quatro reais). Narra que o(a) paciente é usuário de drogas 

há algum tempo, sendo que para manter o vício acabou se desfazendo de 

seus bens, bem como causa enorme angústia para si e para a família. 

Aduz que observando sua atual situação, manifestou a vontade de sanar 

essa dependência através de ajuda em locais preparados e adequados. 

Contudo, por não dispor de condição financeira para pagar pelo 

tratamento, requer que seja custeado pelo poder público. Atendidas as 

recomendações da CNGC, fora precedido de notas de evidência científica 

emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da prévia 

intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 

1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, 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, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – 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. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma ser dependente químico, contudo o processo foi 

enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que atualmente não há na rede do 

Sistema Único de Saúde - SUS rede hospitalar e de internação em 

decorrência da alteração de modelo de reclusão e exclusão social. A 

internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 

circunstanciado que caracterize os seus motivos – Lei n. 10.216/2001. 

Contudo, esclareceu o NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso que o atendimento integral e de inserção 

comunitária é realizado no Centro de Atenção Psicossocial – CAPs, sendo 

a internação o último recurso, inexistindo informações sobre tentativas de 

tratamento de forma ambulatorial. Nesses termos: REMESSA NECESSÁRIA 

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE 

DESINTOXICAÇÃO - ALCOOLISMO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA 

GARANTIA DO CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA, 

CABAL, INCONTESTE E INQUESTIONÁVEL SOBRE A SUA REAL 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO - IMPERIOSA NECESSIDADE DE QUE O 

PACIENTE TENHA SIDO CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS - MEDIDA DE 

CARÁTER EXCEPCIONAL, EXIGINDO-SE, PARA SUA IMPOSIÇÃO, LAUDO 

MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE COMPROVE A NECESSIDADE DE TAL 
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MEDIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO.1. Ao compulsar os autos não se verifica - ainda que minimamente-, 

que o paciente tenha sido cientificado acerca de seus direitos. Pelo 

contrário, tudo aconteceu à sua revelia, uma vez que sua genitora quem 

se dirigiu até o Ministério Público e noticiou os fatos, conforme Certidão de 

Comparecimento de p. 21/22.2. Todos os estudos sociais e psicológicos 

foram realizados sem a presença do paciente, fato este, inclusive, 

mencionado pelas Assistentes Sociais, conforme se infere à p. 28/30, 46 

e 52 dos autos, ou seja, todo o processo de internação compulsória 

ocorreu sem ao menos dar ciência ao maior de todos os interessados, 

qual seja, o paciente, sobre a adoção de tal medida extrema, contrariando 

assim, a própria legislação pertinente. 3. "[...] 1. A internação compulsória 

deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, 

em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É 

claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua 

imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de 

tal medida. (...). 4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, 

em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos 

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém 

ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos 

extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais 

medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a 

insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos 

laudos invocados no acórdão impugnado. (...) . Por meio da interdição civil 

com internação compulsória resguarda-se a vida do próprio interditando e, 

secundariamente, a segurança da sociedade. (...) (HC 165.236/SP, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 

11/11/2013; HC 228.848/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013) 9. 

Ordem denegada. (STJ - HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 4. 

Sentença retificada. (ReeNec 91639/2017, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) Isso posto, 

ausentes os requisitos legais em relação à internação, INDEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

e, por inexistir o Centro de Atenção Psicossocial – CAPs na Comarca de 

Araputanga-MT, DETERMINO que intime o Município para que providencie, 

no prazo de 20 (vinte) dias da intimação – Enunciado n. 410 da Súmula do 

STJ -, o tratamento extra-hospitalar através da rede pública ou privada, 

sob pena de sanções e sequestro. O fato de inexistir normatização legal 

que exija a efetiva instalação de Centro de Atenção Psicossocial – CAPs 

pelo Município, diante da quantidade de habitantes, não o exime de 

providenciar o tratamento dos dependentes existentes, fazendo-o através 

de sua estrutura de assistência social e de saúde. Sem prejuízo disso, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a documentação de que disponha 

para o esclarecimento da causa – Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indicando 

se a medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o Enunciado n. 1, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que seja dispensada 

a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não manda 

profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 28 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-47.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 29 de agosto de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA REGINA CARDOSO - 

MT0015506A 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: 18/10/2018 Hora: 17h30, no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000365-47.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA 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: 1000309-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR ALVES PEREIRA (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. 1000309-14.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: VALDENIR ALVES PEREIRA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por R P OTENIO MERCADO - 

EPP em desfavor de VALDENIR ALVES PEREIRA. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Da Revelia Ressai dos 

autos que, quando da audiência, tentada a conciliação, esta restou 

frustrada, haja vista que a parte reclamada, apesar de citada (id. 

12106309), não compareceu ao ato, o que enseja o reconhecimento de 

sua revelia. Dispõe o art. 20, da Lei n.º 9.099/95: “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”. Assim, 

no sistema dos Juizados Especiais o efeito principal da revelia – 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor – decorre da 

ausência do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento. Considerando que a parte reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, tampouco contestou a presente ação, 

reconheço sua revelia. Analisando as alegações da parte reclamante, 

verifico que os fatos narrados na inicial conduzem às consequências 

pretendidas pela mesma. O nexo de causalidade encontra-se no fato de 

que se a parte reclamada tivesse efetuado o pagamento integral do débito, 

a reclamante não experimentaria qualquer tipo de prejuízo financeiro. Além 

do mais, os documentos que acompanham a exordial são provas 

plausíveis da dívida assumida. No caso, operou-se ainda a revelia, uma 

vez que a parte ré, devidamente citada, não compareceu em juízo, nem 

sequer apresentou defesa. Dessa forma, os fatos alegados pela parte 

reclamante presumem-se verdadeiros, nos termos do que determina o 

artigo 344 do NCPC. Pelas considerações acima expendidas, a 

condenação da parte reclamada ao pagamento do débito no valor de R$ 

279,47 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), é 

medida que se impõe. Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos 
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consta, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para: - DECRETAR a REVELIA da parte requerida, com 

fundamento no art. 20, da Lei nº 9.099/95; - JULGAR PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial para condenar a parte Requerida a PAGAR à 

parte Autora, o valor de R$ 279,47 (duzentos e setenta e nove reais e 

quarenta e sete centavos), corrigido monetariamente – Enunciado n. 562 

da Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, ambos a partir do inadimplemento da obrigação positiva e 

líquida - termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-66.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

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. 1000409-66.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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 LUCAS DIAS DA SILVA 

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 nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. DA CONEXÃO Antes da análise das 

preliminares, em consulta ao Sistema PJE verifico que a parte Requerente 

distribuiu 2 (duas) demandas em face da parte Requerida, visando discutir 

alegadas inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. 

Nos autos de nº 1000407-96.2017.8.11.0038, questiona a importância de 

R$ 203,96 (duzentos e três reais e noventa e seis centavos), referente ao 

contrato nº  005862281000001EC.  Nos autos de n º 

1000409-66.2017.8.11.0038, questiona a importância de R$ 632,68 

(Seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), referente ao 

contrato nº 005862281000001FI. 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 1000407-96.2017.8.11.0038 e 

1000409-66.2017.8.11.0038. 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 parte autora, extratos da 

conta, demonstrando a utilização dos serviços e ainda aquisição de 

empréstimo pessoal (id. 12652887). 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 
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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 2% (dois 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 2% (dois 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 

1000407-96.2017.8.11.0038 e 1000409-66.2017.8.11.0038. 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 ___________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-66.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

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. 1000409-66.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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 LUCAS DIAS DA SILVA 

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 nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. DA CONEXÃO Antes da análise das 

preliminares, em consulta ao Sistema PJE verifico que a parte Requerente 

distribuiu 2 (duas) demandas em face da parte Requerida, visando discutir 

alegadas inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. 

Nos autos de nº 1000407-96.2017.8.11.0038, questiona a importância de 

R$ 203,96 (duzentos e três reais e noventa e seis centavos), referente ao 

contrato nº  005862281000001EC.  Nos autos de n º 

1000409-66.2017.8.11.0038, questiona a importância de R$ 632,68 

(Seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), referente ao 

contrato nº 005862281000001FI. 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 1000407-96.2017.8.11.0038 e 

1000409-66.2017.8.11.0038. 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 parte autora, extratos da 

conta, demonstrando a utilização dos serviços e ainda aquisição de 

empréstimo pessoal (id. 12652887). 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 
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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 2% (dois 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 2% (dois 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 

1000407-96.2017.8.11.0038 e 1000409-66.2017.8.11.0038. 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 ___________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-96.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCAS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000407-96.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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 LUCAS DIAS DA SILVA 

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 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 02 (duas) demandas em face da parte Requerida, 

visando discutir alegadas inscrições indevidas de seu nome em cadastro 

de inadimplentes. Nos autos de nº 1000407-96.2017.8.11.0038, questiona 

a importância de R$ 203,96 (duzentos e três reais e noventa e seis 

centavos), referente ao contrato nº 005862281000001EC. Nos autos de 

nº 1000409-66.2017.8.11.0038, questiona a importância de R$ 632,68 

(Seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), referente ao 

contrato nº 005862281000001FI. 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 1000407-96.2017.8.11.0038 e 

1000409-66.2017.8.11.0038. 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 parte autora, extratos da 

conta, demonstrando a utilização dos serviços e ainda aquisição de 

empréstimo pessoal (id. 12652887). 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 
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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 2% (dois 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 2% (dois 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 

1000407-96.2017.8.11.0038 e 1000409-66.2017.8.11.0038. 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 ____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-96.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCAS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000407-96.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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 LUCAS DIAS DA SILVA 

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 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 02 (duas) demandas em face da parte Requerida, 

visando discutir alegadas inscrições indevidas de seu nome em cadastro 

de inadimplentes. Nos autos de nº 1000407-96.2017.8.11.0038, questiona 

a importância de R$ 203,96 (duzentos e três reais e noventa e seis 

centavos), referente ao contrato nº 005862281000001EC. Nos autos de 

nº 1000409-66.2017.8.11.0038, questiona a importância de R$ 632,68 

(Seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), referente ao 

contrato nº 005862281000001FI. 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 1000407-96.2017.8.11.0038 e 

1000409-66.2017.8.11.0038. 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 
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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 parte autora, extratos da 

conta, demonstrando a utilização dos serviços e ainda aquisição de 

empréstimo pessoal (id. 12652887). 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 2% (dois 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 2% (dois 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 

1000407-96.2017.8.11.0038 e 1000409-66.2017.8.11.0038. 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 ____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-45.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELSINO DE FREITAS PRIMO (ADVOGADO(A))

VALDIR GETULIO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000046-45.2018.8.11.0038 REQUERENTE: VALDIR GETULIO 

NOGUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da lide 

foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação de 

todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 7 de agosto de 2018 - 21:04:48. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-83.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DAMACENA SANTOS (REQUERENTE)

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 23 de agosto de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA REGINA CARDOSO - 

MT0015506A O presente mandado, extraído 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: 11/10/2018 Hora: 17h00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000134-83.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 

11.030,80; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

DAMACENA SANTOS 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. 
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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: 8010119-25.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MAYARA INACIO FIGUEIREDO PASCOAL (REQUERENTE)

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - ME (REQUERIDO)

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

 

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. 8010119-25.2016.8.11.0038 REQUERENTE: KATIA MAYARA INACIO 

FIGUEIREDO PASCOAL REQUERIDO: SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - 

ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela expedição de alvará 

judicial de levantamento em seu favor, contudo pendente a vinculação do 

valor de R$. 706,38 (setecentos e seis reais e trinta e oito centavos), 

assim como o decurso do prazo da parte adversa/devedora quanto à 

constrição/penhora online. Isso posto, DETERMINO que certifique sobre a 

intimação e decurso do prazo da parte devedora/executada in albis, 

considerando as inconsistências do sistema na semana pretérita, assim 

como a intimação da parte credora/exequente, através do(a) advogado(a), 

para esclarecer se dá quitação, retornando-me concluso para proferir 

sentença de extinção - NCPC, art. 924, II - e expedição do necessário. 

Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 27 de agosto de 2018 - 

08:00:05. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-25.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MAYARA INACIO FIGUEIREDO PASCOAL (REQUERENTE)

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - ME (REQUERIDO)

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

 

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. 8010119-25.2016.8.11.0038 REQUERENTE: KATIA MAYARA INACIO 

FIGUEIREDO PASCOAL REQUERIDO: SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - 

ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela expedição de alvará 

judicial de levantamento em seu favor, contudo pendente a vinculação do 

valor de R$. 706,38 (setecentos e seis reais e trinta e oito centavos), 

assim como o decurso do prazo da parte adversa/devedora quanto à 

constrição/penhora online. Isso posto, DETERMINO que certifique sobre a 

intimação e decurso do prazo da parte devedora/executada in albis, 

considerando as inconsistências do sistema na semana pretérita, assim 

como a intimação da parte credora/exequente, através do(a) advogado(a), 

para esclarecer se dá quitação, retornando-me concluso para proferir 

sentença de extinção - NCPC, art. 924, II - e expedição do necessário. 

Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 27 de agosto de 2018 - 

08:00:05. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010080-62.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEONARDO ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

NAYRA RINALDI BENTO (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010080-62.2015.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNO LEONARDO 

ANDRADE ROSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO com sentença extintiva da obrigação já 

proferida e com trânsito em julgado certificado, em que, após isso, BRUNO 

LEONARDO ANDRADE ROSA pugna pelo cumprimento de suposta multa 

cominatória/astreinte que afirma incidente em razão de descumprimento de 

obrigação de excluir/retirar seu nome dos cadastros restritivos de crédito, 

contudo inexiste título válido/regular que legitime a exigência. A ausência 

de pagamento/adimplemento do valor considerado regular, ônus probatório 

que não se desincumbiu a parte em demonstrar, obsta a incidência dessa 

multa cominatória/astreinte, pois a condição para a sua 

cobrança/exigência, que é o descumprimento da obrigação de fazer após 

pagamento de débito parcial e regular, sequer existe, ou seja, sem antes 

adimplir a sua obrigação referente ao valor considerado regular e cuja 

pagamento está pendente, não tem a parte adversa a obrigação de retirar 

o nome dos cadastros restritivos de crédito - exercício regular do direito - 

e, em caso de resistência indevida, responder pela multa 

cominatória/astreinte. Eventual negativa da fornecedora em emitir nova 

fatura para o pagamento do principal com os acréscimos decorrentes da 

mora não restou demonstrada e poderia ser sanada com a consignação 

do valor, o que, também, não ocorreu. Isso posto e porque não há título 

válido/regular a justificar a exigência pleiteada, havendo flagrante excesso 

de execução do pedido, INDEFIRO. Consequentemente, DETERMINO que 

dê ciência para ambas as partes e, por fim, nada requerido em 

prosseguimento, ARQUIVE. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 27 

de agosto de 2018 - 09:03:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010080-62.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEONARDO ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

NAYRA RINALDI BENTO (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010080-62.2015.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNO LEONARDO 

ANDRADE ROSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO com sentença extintiva da obrigação já 

proferida e com trânsito em julgado certificado, em que, após isso, BRUNO 

LEONARDO ANDRADE ROSA pugna pelo cumprimento de suposta multa 

cominatória/astreinte que afirma incidente em razão de descumprimento de 

obrigação de excluir/retirar seu nome dos cadastros restritivos de crédito, 

contudo inexiste título válido/regular que legitime a exigência. A ausência 

de pagamento/adimplemento do valor considerado regular, ônus probatório 

que não se desincumbiu a parte em demonstrar, obsta a incidência dessa 

multa cominatória/astreinte, pois a condição para a sua 

cobrança/exigência, que é o descumprimento da obrigação de fazer após 

pagamento de débito parcial e regular, sequer existe, ou seja, sem antes 

adimplir a sua obrigação referente ao valor considerado regular e cuja 

pagamento está pendente, não tem a parte adversa a obrigação de retirar 

o nome dos cadastros restritivos de crédito - exercício regular do direito - 

e, em caso de resistência indevida, responder pela multa 

cominatória/astreinte. Eventual negativa da fornecedora em emitir nova 

fatura para o pagamento do principal com os acréscimos decorrentes da 

mora não restou demonstrada e poderia ser sanada com a consignação 

do valor, o que, também, não ocorreu. Isso posto e porque não há título 

válido/regular a justificar a exigência pleiteada, havendo flagrante excesso 

de execução do pedido, INDEFIRO. Consequentemente, DETERMINO que 

dê ciência para ambas as partes e, por fim, nada requerido em 

prosseguimento, ARQUIVE. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 27 

de agosto de 2018 - 09:03:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010080-62.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEONARDO ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

NAYRA RINALDI BENTO (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010080-62.2015.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNO LEONARDO 

ANDRADE ROSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO com sentença extintiva da obrigação já 

proferida e com trânsito em julgado certificado, em que, após isso, BRUNO 

LEONARDO ANDRADE ROSA pugna pelo cumprimento de suposta multa 

cominatória/astreinte que afirma incidente em razão de descumprimento de 

obrigação de excluir/retirar seu nome dos cadastros restritivos de crédito, 

contudo inexiste título válido/regular que legitime a exigência. A ausência 

de pagamento/adimplemento do valor considerado regular, ônus probatório 

que não se desincumbiu a parte em demonstrar, obsta a incidência dessa 

multa cominatória/astreinte, pois a condição para a sua 

cobrança/exigência, que é o descumprimento da obrigação de fazer após 

pagamento de débito parcial e regular, sequer existe, ou seja, sem antes 

adimplir a sua obrigação referente ao valor considerado regular e cuja 

pagamento está pendente, não tem a parte adversa a obrigação de retirar 

o nome dos cadastros restritivos de crédito - exercício regular do direito - 

e, em caso de resistência indevida, responder pela multa 

cominatória/astreinte. Eventual negativa da fornecedora em emitir nova 

fatura para o pagamento do principal com os acréscimos decorrentes da 

mora não restou demonstrada e poderia ser sanada com a consignação 

do valor, o que, também, não ocorreu. Isso posto e porque não há título 

válido/regular a justificar a exigência pleiteada, havendo flagrante excesso 

de execução do pedido, INDEFIRO. Consequentemente, DETERMINO que 

dê ciência para ambas as partes e, por fim, nada requerido em 

prosseguimento, ARQUIVE. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 27 

de agosto de 2018 - 09:03:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010080-62.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEONARDO ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

NAYRA RINALDI BENTO (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010080-62.2015.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNO LEONARDO 

ANDRADE ROSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO com sentença extintiva da obrigação já 

proferida e com trânsito em julgado certificado, em que, após isso, BRUNO 

LEONARDO ANDRADE ROSA pugna pelo cumprimento de suposta multa 

cominatória/astreinte que afirma incidente em razão de descumprimento de 

obrigação de excluir/retirar seu nome dos cadastros restritivos de crédito, 

contudo inexiste título válido/regular que legitime a exigência. A ausência 

de pagamento/adimplemento do valor considerado regular, ônus probatório 

que não se desincumbiu a parte em demonstrar, obsta a incidência dessa 

multa cominatória/astreinte, pois a condição para a sua 

cobrança/exigência, que é o descumprimento da obrigação de fazer após 

pagamento de débito parcial e regular, sequer existe, ou seja, sem antes 

adimplir a sua obrigação referente ao valor considerado regular e cuja 

pagamento está pendente, não tem a parte adversa a obrigação de retirar 

o nome dos cadastros restritivos de crédito - exercício regular do direito - 

e, em caso de resistência indevida, responder pela multa 

cominatória/astreinte. Eventual negativa da fornecedora em emitir nova 

fatura para o pagamento do principal com os acréscimos decorrentes da 

mora não restou demonstrada e poderia ser sanada com a consignação 

do valor, o que, também, não ocorreu. Isso posto e porque não há título 

válido/regular a justificar a exigência pleiteada, havendo flagrante excesso 

de execução do pedido, INDEFIRO. Consequentemente, DETERMINO que 

dê ciência para ambas as partes e, por fim, nada requerido em 

prosseguimento, ARQUIVE. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 27 

de agosto de 2018 - 09:03:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-63.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

ROOZEVELT INACIO MAMEDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

AITANA SILVA SILVERIO (ADVOGADO(A))

ZELIA BARBOSA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010164-63.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ZELIA BARBOSA 

GONCALVES REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Visto em bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

partes as indicadas em epígrafe, em que a parte sucumbente OI MÓVEL 

S.A., irresignada com o decisum, representada por advogado – Lei n. 

9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso inominado no prazo legal 

de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita 

com as razões e o pedido - .Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, assim como 

devidamente preparado. Isso posto, RECEBO o recurso somente no efeito 

devolutivo, uma vez que não há dano irreparável para a parte a ser 

evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO, caso não 

tenha(m) o(s) recorrido(s)/parte adversa sido intimado(s) para 

oferecer(em) a resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias - Lei n. 

9.099/1995, art. 42, § 2º, faça-o. Caso contrário, certifique a 

tempestividade das contrarrazões e remeta aos autos à Turma/Conselho 

Recursal para a análise. Ademais, diante de pedido de 

execução/cumprimento provisório da sentença e possibilidade – NCPC, art. 

537, § 3º, com redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016 -, DETERMINO 

que intime o devedor/executado para que deposite o valor informado como 

em aberto e decorrente do descumprimento da tutela, decotando eventual 

juros de mora incluso, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incidência da multa/sanção do NCPC, art. 520, § 2º c/c 523, § 1º e 

equivalente a 10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de 

advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 

475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento", 

bem como penhora/constrição, sendo que eventual levantamento somente 

ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Essa 

sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da 

intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 28 de agosto de 2018 - 

19:43:35. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-47.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000365-47.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - Endereço: Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, nº 184, Bairro Bandeirantes, CEP 78010-900, Cuiabá/MT. 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: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/10/2018 Hora: 17h30 (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. ARAPUTANGA - MT, 29 de 

agosto de 2018 Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ 

DE ALMEIDA COSTA FILHO. 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-91.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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. 1000224-91.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de MÁRCIO RENE DA COSTA, em desfavor dos 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que 

aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado FRISUM 20MG, 20 (VINTE) COMPRIMIDOS, 2 

(DUAS) CAIXAS; KEPRA 750MG, 90 (NOVENTA) COMPRIMIDOS, 3 (TRÊS) 

CAIXAS; KEPRA 250MG, 60 (SESSENTA) COMPRIMIDOS, 01 (UM) CAIXA; 

e TRILEPTAL DE 300MG, 90 (NOVENTA) COMPRIMIDOS, 4 (QUATRO) 

CAIXAS, dando à causa o valor de R$. 1.196,20 (mil cento e noventa e 

seis reais e vinte centavos). Narra que o paciente foi diagnosticado com 

EPILEPSIA e SÍNDROMES EPILÉTICAS SINTIMÁTICAS, razão pela qual 

necessita fazer uso dos medicamentos supracitados, contudo, por não 

dispor de condição financeira para custear os fármacos, requereu o 

fornecimento junto à farmácia básica municipal, contudo sem êxito. 

Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de notas de 

evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da 

prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, 

caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, 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, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – 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. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 634 de 768



sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma ser portador de EPILEPSIA e SÍNDROMES EPILÉTICAS 

SINTIMÁTICAS e a peça inicial veio acompanhada de diversos documentos 

médicos que demonstram o suso narrado, bem como o processo foi 

enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que: FRISUM é disponibilizado pelo 

SUS e de competência do Gestor Estadual; KEPRA foi incorporada no SUS 

em 2017; TRILEPTAL não é assegurado pelo SUS. Ademais, o NAT 

esclareceu que não há risco de morte, contudo se faz necessário iniciar 

imediatamente o tratamento. Há elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito, cuja doença foi demonstrada e a forma/necessidade de 

tratamento, assim como presente o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, uma vez que a demora agrava a situação do(a) 

beneficiário(a) e pode resultar em transtornos neurológicos, sendo 

verificado a irreversibilidade recíproca no caso diante da 

proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando o risco mais 

grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a aparente 

irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, prevalece estes 

– NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da tutela provisória de urgência liminar, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir da sua não concessão, ainda que pendente a 

oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, 

esclareço que o não atendimento da decisão poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e DETERMINO a intimação para que a(s) 

parte(s) demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados, especificamente FRISUM 20MG, 20 (VINTE) 

COMPRIMIDOS, 2 (DUAS) CAIXAS; KEPRA 750MG, 90 (NOVENTA) 

COMPRIMIDOS, 3 (TRÊS) CAIXAS; KEPRA 250MG, 60 (SESSENTA) 

COMPRIMIDOS, 01 (UM) CAIXA; e TRILEPTAL DE 300MG, 90 (NOVENTA) 

COMPRIMIDOS, 4 (QUATRO) CAIXAS, ou similares, seja na rede pública 

ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 5 

(cinco) dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

prejuízo disso e diante da existência de Central de Regulação de Urgência 

e Emergência do Estado de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em 

plantão de 24h (vinte e quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma 

cópia reprográfica para o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones 

informados para eventual contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 

e (66) 9 9984-6940. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato 

de que a Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por política pública 

existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo 

programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 28 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-69.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

FRANCILINA DE OLIVEIRA FURTADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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. 1000219-69.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCILINA DE OLIVEIRA FURTADO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

CABAÇAL Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - 

rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de FRANCELINA DE OLIVEIRA FURTADO, em 

desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in 

initio litis e inaudita altera parte seja determinado o fornecimento de 

MESALAZINA 800mg, dando à causa o valor de R$. 5.000,00 (cinco mil 

reais). Narra que a paciente foi diagnosticada com RECUI, conhecida como 

DOENÇA de CHROHN, razão pela qual requer o fornecimento do 

medicamento supracitada e por não dispor de condição financeira, 

solicitou o fornecimento junto à Secretaria Municipal de Saúde Municipal, 

contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da CNGC, fora 
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precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, 

parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – 

arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

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, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

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. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma ter DOENÇA de CHROHN e a peça inicial veio acompanhada 

de diversos documentos médicos que demonstram o suso narrado, bem 

como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que o 

MESALAZINA 800mg é fornecido pelo SUS através de seu Componente 

Especializado, de responsabilidade do Gestor Estadual e que não há risco 

de morte, contudo deve iniciar o tratamento imediatamente. Há elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito, cuja doença foi demonstrada e 

a forma/necessidade de tratamento, assim como presente o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demora 

agrava a situação do(a) beneficiário(a) e pode resultar em prejuízo à 

saúde, sendo verificado a irreversibilidade recíproca no caso diante da 

proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando o risco mais 

grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a aparente 

irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, prevalece estes 

– NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da tutela provisória de urgência liminar, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir da sua não concessão, ainda que pendente a 

oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, 

esclareço que o não atendimento da decisão poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e DETERMINO a intimação para que a(s) 

parte(s) demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados, especificamente MESALAZINA 800mg, ou similar, seja 

na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, particular, 

no prazo de 5 (cinco) dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

prejuízo disso e diante da existência de Central de Regulação de Urgência 

e Emergência do Estado de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em 

plantão de 24h (vinte e quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma 

cópia reprográfica para o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones 

informados para eventual contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 

e (66) 9 9984-6940. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato 
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de que a Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por política pública 

existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo 

programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 28 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50834 Nr: 143-69.2016.811.0026

 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: Paulina Fiuza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane de Souza Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Há nos autos Carta de Aforamento n. 392/88 (pág. 73), no qual o Prefeito 

do Município de Arenápolis concede ao falecido Miguel Fiuza de Oliveira o 

bem imóvel.A requerida afirma que o imóvel era de propriedade de seu 

esposo Lourival Fiúza de Oliveira, já falecido, este quem edificou o imóvel 

e o fez de sua residência familiar, todavia, este bem não é documentado, 

conforme extrai-se da certidão de bens do 1º Serviço Registral desta 

Comarca a pág. 64. A par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: 

I) a posse da requerida é justa? Existe título translativo da propriedade 

entre vivos em relação aos de cujus Miguel Fiúza de Oliveira e Lourival 

Fiúza de Oliveira? Como o falecido Lourival Fiúza de Oliveira e sua família 

tornou-se supostamente dono imóvel em litigio? A qual título a requerida 

está na posse da propriedade urbana?Oportunizo a manifestação das 

partes, para querendo, exercer seu direito nos termos do artigo 357, § 1º 

e 2º, do Código de Processo Civil, inclusive, podendo complementar os 

pontos controvertidos.Registro que, para produção probatória faz-se 

mister a realização da prova documental e testemunhal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de outubro de 

2018 às 13h30min.Consigno que, as partes deverão depositar o rol em 

cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre 

o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, CPC.Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo.Quanto à prova 

documental, DETERMINO a intimação da parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacionar aos autos título translativo da propriedade 

entre vivos em relação aos de cujus Miguel Fiúza de Oliveira e Lourival 

Fiúza de Oliveira, caso negativo, justifique a impossibilidade de fazê-lo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42398 Nr: 427-82.2013.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13.840

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO (art. 487, III, “a”, CPC), e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTE os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$ 4.599,45 (quatro 

mil, quinhentos noventa e nove reais quarenta e cinco centavos), e 

homologar o débito total de R$. 36.621,93 (trinta e seis mil, seiscentos 

vinte e um reais noventa e três centavos).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 (art. 85 e §§ 1º e 2º, CPC), 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 

(art. 98, § 2º e 3º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53290 Nr: 1408-09.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Aparecida Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:3772/O

 VISTOS.

1. Diante da certidão retro e os documentos a ela anexados, REDESIGNO o 

dia 27 de outubro de 2018, às 10h45min, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta Comarca.

2. INTIME-SE a parte autora pessoalmente e através de seu patrono para 

comparecerem na data designada.

 3. Sem prejuízo, CUMPRA-SE conforme determinado a ref. 52.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, COM URGÊNCIA.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53310 Nr: 1421-08.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da certidão retro e os documentos a ela anexados, REDESIGNO o 

dia 27 de outubro de 2018, às 10h15min, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta Comarca.
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2. INTIME-SE a parte autora pessoalmente e através de seu patrono para 

comparecerem na data designada.

 3. Sem prejuízo, CUMPRA-SE conforme determinado a ref. 23.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, COM URGÊNCIA.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41805 Nr: 2029-45.2012.811.0026

 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: CRD, SPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS, 

Filiação: Josefa Ferreira dos Santos e Luiz Jorge dos Santos, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Advertência: Fica vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC – TJMT..

 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, Domingas Maria da Silva 

Lima, digitei.

Arenápolis, 29 de agosto de 2018

Domingas Maria da Silva Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16947 Nr: 558-33.2008.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edair José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florêncio - OAB:MAT. 1585256

 VISTOS.

1. Diante da certidão retro e os documentos a ela anexados, REDESIGNO o 

dia 27 de outubro de 2018, às 09h30min, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta Comarca.

2. INTIME-SE a parte autora pessoalmente e através de seu patrono para 

comparecerem na data designada.

 3. Sem prejuízo, CUMPRA-SE conforme determinado as fls. 84/85.

4. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, COM URGÊNCIA.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20321 Nr: 683-30.2010.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Lopes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da certidão retro e os documentos a ela anexados, REDESIGNO o 

dia 27 de outubro de 2018, às 09h30min, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta Comarca.

2. INTIME-SE a parte autora pessoalmente e através de seu patrono para 

comparecerem na data designada.

 3. Sem prejuízo, CUMPRA-SE conforme determinado as fls. 117/118.

4. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, COM URGÊNCIA.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10986 Nr: 1666-05.2005.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Salvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Italo Domicio Borba - OAB:5.208/MT

 Proceder a INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO do defensor dativo o advogado 

Dr. Éder Pereira de Assis (OAB/MT 8.066), bem como, em sendo aceito, 

desde já fica intimado do inteiro teor da sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-35.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

KAIQUE FERNANDES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000159-35.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-53.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO GUSMAO DE LARA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000410-53.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/10/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ARRUDA LARA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000411-38.2018.8.11.0026 Intimo parte autora, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/10/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS (REQUERENTE)

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000412-23.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 17/10/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-75.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ANDRADE DA SILVA (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000415-75.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 17/10/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

NADYA ANDRIELLY SILVA CANTARIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000416-60.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 17/10/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA SANTOS ANDRADE (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000417-45.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/10/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-30.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA SANTOS ANDRADE (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000418-30.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/10/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-82.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

LUCIVANDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000421-82.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/10/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-67.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000422-67.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/10/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010053-81.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS (EXEQUENTE)

MARCELLO ANDRADE SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA (ADVOGADO(A))

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010053-81.2016.8.11.0026 Intimo o executado, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-33.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA ELIAS BARBOSA DE LIMA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000239-33.2017.8.11.0026 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 SANTA ELIAS BARBOSA DE LIMA em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A., em que foi REQUERIDO pela parte 

reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. 

Verifica-se que a autora anexou pedido de desistência antes da 

realização da audiência de conciliação (id. 11030770), não tendo 

comparecido no ato designado, conforme termo de id. 11032264. A 

desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete 

à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 

5º, XXXV -, observados os requisitos da legislação e, diversamente do 

procedimento comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO 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”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante SANTA ELIAS BARBOSA DE 

LIMA (id. 11030770), em momento anterior a audiência de conciliação, 

ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 

5º, NCPC. 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”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. 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.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53885 Nr: 538-40.2014.811.0088

 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: LEONICE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, e ante a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça de fl. 109, intimo o procurador da parte autora, para se 

manifestar, requerendo o que entender por direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63954 Nr: 3394-06.2016.811.0088

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->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: EMERSON ANTONIO TREVIZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA PIRES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007CGJ, impulsiono os 

autos, intimando a parte requerente para se manifestar acerca da 

contestação apresentada em ref. 29, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74572 Nr: 1211-91.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEMERSON TAX MAGESWSCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:11.065-A

 Intimação das partes, para especificar as provas que eventualmente 

pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59938 Nr: 526-55.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argélio José Siebert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Machado Gularte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de ref.20, 

intime-se novamente a parte requerente, para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71356 Nr: 4969-15.2017.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - OAB:5256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso do lapso temporal requerido pela parte 

interessada à ref. 17, determino que seja oficiado ao Juízo deprecante 

para que este informe o interesse no prosseguimento da presente carta 

precatória, no prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo, em não havendo manifestação, nos termos do artigo 

390 da CNGC, determino a devolução da missiva com as cautelas de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 70191 Nr: 4145-56.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTELMO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 Vistos etc.

 Ante o teor do ofício juntado à ref. 74, redesigno a audiência para o dia 12 

de setembro de 2018, às 15h45min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Intimem-se as testemunhas de acusação e defesa, o acusado e o 

advogado constituído.

Desde já determino a expedição de carta precatória para eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70191 Nr: 4145-56.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTELMO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 "(...) Assim, como não verifico a existência de qualquer causa excludente 

de ilicitude ou culpabilidade, de modo que, ausente qualquer das hipóteses 

do artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição 

sumária do acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a data de 23 

DE MAIO DE 2018, ÀS 17H, para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Justifico a data em razão 

da lotada pauta de audiências deste juízo. Intimem-se o acusado, as 

testemunhas de acusação e defesa, bem como o advogado 

constituído.Ciência ao Ministério Público.Desde já determino a expedição 

de carta precatória para interrogatório do réu e eventuais testemunhas 

residentes em outras Comarcas.Sirva-se a presente como CARTA 

PRECATÓRIA/MANDADO DE INTIMAÇÃO e/ou OFÍCIO.Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74133 Nr: 906-10.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LARSON MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR LARSON MENDONÇA, Filiação: 

Genoveva Larson e Nicanor de Mendonça, data de nascimento: 

04/01/1975, brasileiro(a), natural de Ji-paraná-RO, vendedor. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho a cota ministerial de ref. 36.Designo 

audiência admonitória para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 

16h15min.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

Juízo. Intime-se o recuperando por edital, advertindo-o da necessidade de 

comparecer ao ato acompanhado de advogado.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências.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, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 28 de agosto de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37735 Nr: 431-35.2010.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SCHIMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE JAROSKEVICS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, tendo em vista a certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça de fl. 57 verso, intimo a parte autora para se 

manifestar, requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52357 Nr: 773-05.2013.811.0100

 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: HELIO BOTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Determino a abertura do prazo de 15 dias sucessivos para a 

apresentação de alegações finais na forma escrita, iniciando-se pela parte 

autora e, em seguida, pela parte requerida (com o envio dos autos para a 

Procuradoria Federal). Após, venham os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se servindo a presente decisão como car ta 

precatória/ofício/mandado/carta/notificação.

 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. Determino a abertura do prazo de 15 dias sucessivos para a 

apresentação de alegações finais na forma escrita, iniciando-se pela parte 

autora e, em seguida, pela parte requerida (com o envio dos autos para a 

Procuradoria Federal). Após, venham os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se servindo a presente decisão como car ta 

precatória/ofício/mandado/carta/notificação.

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Determino a abertura do prazo de 15 dias sucessivos para a 

apresentação de alegações finais na forma escrita, iniciando-se pela parte 

autora e, em seguida, pela parte requerida (com o envio dos autos para a 

Procuradoria Federal). Após, venham os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se servindo a presente decisão como car ta 

precatória/ofício/mandado/carta/notificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54277 Nr: 1029-11.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Vistos etc.,

 Intimem-se as testemunhas da acusação:

 PM Fernando Ferreira da Cruz e

Luzia Aparecida da Silva, sendo que, desde já, determino a condução 

coercitiva daquela, sob pena de aplicação do disposto no art. 219 do CPP,

para que ambos compareçam no Fórum Local, em audiência de 

continuação, que foi designada por este Juízo de Brasnorte-MT, para a 

data de 23 de outubro de 2018 às 16h00min, na qual serão realizadas as 

inquirições daqueles.

Intime-se ainda, o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/ofício/carta precatória/carta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65579 Nr: 1433-57.2017.811.0100

 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: WELLINGTON BARRANCO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A 

- ENERGISA, SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO 

FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156.817, Antonio Carlos Guidoni Filho - OAB:146.997

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65167 Nr: 1205-82.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO VERGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANUEL DIAS DE OLIVEIRA, 

Vanderlei Murilo Bianchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA MARIA OLIVEIRA FARAH 

MANZARO - OAB:336259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Fábio Pantolfi Ferrarini 

- OAB:14864, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - OAB:15179

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65167 Nr: 1205-82.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO VERGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANUEL DIAS DE OLIVEIRA, 

Vanderlei Murilo Bianchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA MARIA OLIVEIRA FARAH 

MANZARO - OAB:336259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Fábio Pantolfi Ferrarini 

- OAB:14864, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - OAB:15179

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial para todos os efeitos legais.

Defiro a liminar requerida diante da verossimilhança do direito presente 

nos documentos que instruem a inicial e determino liminarmente, o bloqueio 

da seguinte Matrícula: Matrícula 5.318 do 1º Ofício da Comarca de 

BRASNORTE, expedindo-se o ofício necessário para que sejam obstados 

novos registros e averbações, até decisão em contrário. Intime-se o 

cartorário responsável para que cumpra imediatamente a decisão, sob 

pena de crime de desobediência.

 Cite-se requerido já qualificado na petição inicial no endereço informado 

pelo autor , para que apresente contestação no prazo legal sob pena de 

revelia.

C u m p r a - s e ,  s e r v i n d o  c o m o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2694 Nr: 847-74.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. H INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA - OAB:3212-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Maciel de Campos 

Lavorenti - OAB:16.847 OAB/PR

 Vistos etc.

Na petição retro a própria parte exequente noticia que o débito fora 

quitado integralmente conforme petição fl.161.

 O NCPC prevê o que segue:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Diante do exposto, declaro EXTINTA a presente EXECUÇÃO em razão do 

pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitado em julgado neste ato, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66468 Nr: 1998-21.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SAUER, JDC PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilza Gomes Machry - 

OAB:8.245-B

 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 oral, 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 30/10/18 às 15h00min (horário 
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oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67630 Nr: 2810-63.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE HOEPPERS SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilza Gomes Machry - 

OAB:8.245-B, Telmo da Rocha Machry - OAB:8.280-B

 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 30/10/18 às 14h00min (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.: 56636 Nr: 536-97.2015.811.0100

 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: MPDEDSP, DBdC, MCBDC, JBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORAES 

GONÇALVES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37823 Nr: 341-14.2017.811.0110

 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: ANTONIO TSEREWAMRI’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Declarar 

anulado o contrato de empréstimo consignado nº 0123307692366, objeto 

da lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 222,48 (duzentos e 

vinte e dois reais e quarenta e oito centavos), com a incidência de juros de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a 

partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo 

INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao 

mês, a partir do início do contrato, 04/07/2016, conforme documento de fls. 

22-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.: 38806 Nr: 993-31.2017.811.0110

 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: ARNALDO TSI’EIWAADI TSEREWAMRI’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Declarar 

anulado o contrato de empréstimo consignado nº 558100615, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 475,00 (quatrocentos 

e setenta e cinco 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 (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir 

do início do contrato, 07/03/2015, conforme documento de fls. 20 (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.: 26071 Nr: 1094-15.2010.811.0110

 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: SUELI ROSA DE OLIVEIRA PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por SUELI ROSA DE 

OLIVEIRA PAULO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS.

A requerente solicitou a execução da sentença às fls. 81/83, requerendo 

a implantação do benefício e apresentando planilha de cálculos (fls. 

84/85).

 Às fls. 89/90, a autarquia requerida noticia a implantação do benefício.

 O requerido interpôs embargos à execução, os quais foram julgados 

improcedentes, conforme cópia da sentença de fls. 99, que homologou os 

cálculos apresentados pelo Contador Judicial.

 Fora determinado a expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPV) 

às fls. 107.

 Às fls. 134, o patrono da requerente noticia o cumprimento da obrigação, 

datando de 30/03/2017.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou 

a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.
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DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Sem condenação em custas.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33238 Nr: 826-19.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, HOMOLOGANDO os 

cálculos apresentados às fls. 140/141, que devem ser acrescidos da 

multa no valor de R$ 16.507,85 (dezesseis mil quinhentos e sete reais e 

oitenta e cinco centavos). Isento a impugnante do pagamento das custas, 

na forma da Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.Condeno a 

exequente ao pagamento de custas na proporção de 45%, mas suspendo 

a exigibilidade, na forma do art. 98, §3°, do CPC.Quanto aos honorários, 

face à sucumbência recíproca, condeno impugnante e exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 55% e 45%, 

respectivamente, os quais arbitro em 10% do valor da multa homologado 

(R$16.507,85), termos do art. 85, §3°, I, do CPC; entretanto, suspendo a 

exigibilidade, em relação à parte exequente, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios, ao 

Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região.Nada mais havendo, proceda-se a 

baixa e o arquivamento, com as respectivas anotações, averbações e 

comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38548 Nr: 814-97.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ERCÍLIA JOSÉ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., O ESTADO 

DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 DISPOSITIVOAssim, presentes os pressupostos para concessão, nos 

termos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente a liminar em Tutela 

Provisória de Urgência de Natureza Antecipada, devendo o MUNICÍPIO DE 

CAMPINÁPOLIS/MT ser intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

encaminhar o paciente ERCÍLIA JOSÉ LIMA para atendimento com médico 

do SUS, a fim de que o profissional indique qual o medicamento que pode 

substituir os VENZER HCT 16/12 5mg e CONCARDIO 2,5mg, de acordo 

com os medicamentos apresentados pelo relatório do NAT de fl. 130/131; 

deverá ainda indicar a dosagem correta da terapia medicamentosa 

substitutiva, informando a quantidade de miligramas. Em seguida, deverão 

os entes requeridos fornecer os medicamentos indicados pelo médico do 

SUS, no prazo de 05 (cinco) dias da emissão da receita.Citem-se o 

Município de Campinápolis – MT e o Estado de Mato Grosso, na forma 

pleiteada na inicial, para, querendo, responderem ao feito, nos termos do 

Estatuto Processual Civil.Frise-se no mandado que o descumprimento 

dessa decisão poderá ensejar o bloqueio das contas do Município e 

Estado Requeridos.Desta decisão deverá ser cientificado o Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43336 Nr: 1275-35.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

KELLY DOURADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., O ESTADO 

DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 DISPOSITIVOAssim, presentes os pressupostos para concessão, nos 

termos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente a liminar em Tutela 

Provisória de Urgência de Natureza Antecipada, DETERMINANDO que: 

1)No prazo de 15 (quinze) dias, o Município de Campinápolis – MT, bem 

como o Estado de Mato Grosso, viabilizem o exame de COLONOSCOPIA 

para a paciente KELLY DOURADO DA SILVA.2)Citem-se o Município de 

Campinápolis – MT, bem como o ESTADO DE MATO GROSSO, na forma 

pleiteada na inicial, para, querendo, responder ao feito, nos termos do 

Estatuto Processual Civil.3)Frise-se no mandado que o descumprimento 

desta decisão poderá ensejar o bloqueio das contas dos Requeridos. 

4)Desta decisão deverá ser  c ient i f icado o  Min is tér io 

Público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43526 Nr: 1384-49.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FRANCISCO DE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Fundamento e Decido. - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal. - Da gratuidade da justiça - (...)dessa forma, defiro a gratuidade da 

justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça 

compreender ao contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da 

audiência de conciliação ou mediação - Através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista versarem 

sobre matéria fática sobre a qual é vedada a formalização de acordo 

antes da completa instrução do feito. - Da citação - Cite-se a parte 

requerida, via remessa dos autos, para apresentar contestação no prazo 

de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), ficando a 

parte requerida ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para providências. 

Desentranhe-se a contrafé da exordial erroneamente juntada às fls. 51/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43529 Nr: 1387-04.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JESUS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...) - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - Da 

gratuidade da justiça - (...)dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na 

forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender ao 

contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da audiência de 

conciliação ou mediação - Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de 

audiência de conciliação nos processos em que forem partes o INSS e 

demais autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática 

sobre a qual é vedada a formalização de acordo antes da completa 

instrução do feito. - Da citação - Cite-se a parte requerida, via remessa 

dos autos, para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), ficando a parte requerida ciente de 

que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Desentranhe-se a contrafé da exordial 

erroneamente juntada às fls. 72/87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43527 Nr: 1385-34.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE TEREZINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - Da 

gratuidade da justiça - (...)dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na 

forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender ao 

contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da audiência de 

conciliação ou mediação - Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de 

audiência de conciliação nos processos em que forem partes o INSS e 

demais autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática 

sobre a qual é vedada a formalização de acordo antes da completa 

instrução do feito. - Da citação - Cite-se a parte requerida, via remessa 

dos autos, para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), ficando a parte requerida ciente de 

que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Desentranhe-se a contrafé da exordial 

erroneamente juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41984 Nr: 597-20.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO PAN, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos na 

conta bancária de titularidade de LUCIA RO’OUTSU, oriundo do contrato n. 

312606305-0, até a prolação de sentença; sob pena de multa de R$ 

300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X 

do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41951 Nr: 568-67.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de MATEUS TSERERU WEREHITE, oriundo 

do contrato n. 547568240, até a prolação de sentença; sob pena de multa 

de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X 

do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41918 Nr: 536-62.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao 

Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 41920 Nr: 538-32.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao 

Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41922 Nr: 540-02.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC. Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41870 Nr: 494-13.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC. Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41868 Nr: 492-43.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41989 Nr: 601-57.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 
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para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC. Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41867 Nr: 491-58.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC. Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42027 Nr: 639-69.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC. Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41981 Nr: 595-50.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC. Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41987 Nr: 599-87.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 
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para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC. Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42043 Nr: 655-23.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37753 Nr: 284-93.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 DISPOSITIVOPosto isso, reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 

487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito.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. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38785 Nr: 976-92.2017.811.0110

 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: PAULINO MARÃTSITSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 DISPOSITIVOPosto isso, reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 

487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito.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. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95925 Nr: 1237-84.2017.811.0101

 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: ANDRÉIA TEOLIDE SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92753 Nr: 2175-16.2016.811.0101

 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: ERONILDE FLORENTINO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 
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aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92913 Nr: 2253-10.2016.811.0101

 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: LENITA BIANCHIN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62388 Nr: 1458-31.2012.811.0105

 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: Getnet Tecnologia em Captura e Processamento de 

Transações H. U. A. H. S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Relojoaria Morgan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Celso de Souza 

Junqueira - OAB:161.807/SP, Carolina Rigo Palmeiro - 

OAB:60.961/RS, Fabio Augusto Rigo de Souza - OAB:147.513/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos à parte Autora para se manifestar acerca da certidão 

do Oficial de Justiça de folhas 95, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36436 Nr: 91-74.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irivaldo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos etc.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

à contestação de fls. 77/80.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35728 Nr: 1959-24.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Lemes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES 

os pedidos formulados pelo autor para CONDENAR a parte requerida à 

obrigação de fazer consistente em plantar mudas de árvores a serem 

apontadas pelo órgão ambiental, na razão de uma muda para cada quatro 

m³ de área desmatada, bem como ao pagamento da quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral coletivo, para o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente.DESCABE condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios sucumbências, na forma do art. 18 da 

Lei n. 7.357/85.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos.P. I. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35156 Nr: 1350-41.2008.811.0105

 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: Deuma Gonçalves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT, Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte requerida, mediante carga dos autos, para que se 

manifeste quanto ao despacho de fls. 87.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37005 Nr: 234-63.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar Rodrigues, Edimilson Barreto do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES 

os pedidos formulados pelo autor para CONDENAR cada parte requerida à 

obrigação de fazer consistente em plantar mudas de árvores a serem 
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apontadas pelo órgão ambiental, na razão de uma muda para cada quatro 

m³ de madeira apreendida, bem como ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral coletivo, para o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente.DESCABE condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios sucumbências, na forma do art. 18 da 

Lei n. 7.357/85.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos.P.I.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63054 Nr: 451-67.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelsolino Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com o objetico de 

intimar o Causídico para se manifestar acerca da certidão de folhas 179, 

no prazo legal de 05 dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000074-06.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. A. (ADVOGADO(A))

P. B. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA Autos nº: 1000074-06.2018.8.11.0105 

Querelante: Priscilla Braga Alves Querelado: Ricardo Frazon Menegucci 

VISTOS, Cuida-se de ação penal privada iniciada a partir da formulação de 

queixa-crime signatada pela própria querelante, alegadamente vítima de 

ilícitos penais e civis que teriam sido perpetrados em sequência pelo 

acusado, os quais, de modo atabalhoado e confuso, indica consistirem 

em: (a) abuso patrimonial, derivado da condição de superioridade 

econômica do cônjuge varão em relação à sua ex-companheira, 

desviando patrimônio para titularidade de terceiros, caracterizando a 

situação descrita no art. 50 da Lei nº 11.340/2006; (b) ameaça de 

exposição da intimidade do casal dissolvido e de cessação do pagamento 

do acordo de dissolução de união estável que havia sido celebrado entre 

as partes; (c) juntada de provas falsas nos autos da ação n. 

5000144-96.2018.8.13.0525, que teriam sido fabricadas/maquiadas pelo 

querelado para ludibriar o juízo da ação dissolutória, caracterizando, no 

entender da querelante, o crime do art. 148 do CP (?); (d) divulgar, sem 

justa causa, os termos do acordo judicial celebrado em ação que tramita 

sob segredo de justiça, já que a atual namorada do querelado teria 

enviado ao atual namorado da querelante trechos do termo de acordo 

firmado entre eles dois, e que estão sob o pálio do sigilo judicial; (e) 

finalmente, aduz que o querelado cometeu o delito descrito no art. 138 do 

CP (o único deles que se processa sob ação de natureza privada), porque 

teria a caluniado perante terceiros, atribuindo-lhe fato criminoso, 

consistente na prática do delito do art. 155 do CP, isto é, furto simples. 

Feito esse breve introito, já há de se ver que toda narrativa que antecede 

a suposta calúnia é absolutamente estranha aos aspectos da matéria 

criminal aqui posta e não interessa de modo algum à investigação dos 

fatos, e somente serve a revelar a situação de animosidade e amargor 

que envolve a querela. Dito isso, por se tratar de ação penal contra 

autoridade dotada de foro por prerrogativa de função, calha, a priori, 

afastar a ideia de que por se tratar de magistrado estadual acusado do 

delito descrito no art. 138 do CP, no qual sabidamente cabe a chamada 

exceção da verdade, o que atrairia a norma do art. 85 do CPP, haver-se-ia 

de declinar da competência para processar a ação, porque, a meu vezo, 

não estamos defronte a delito coligado com o desempenho da função da 

autoridade querelada, e, exatamente por isso, não deve eclodir a norma de 

exceção de deslocamento da competência jurisdicional quando presentes 

determinadas autoridades no polo passivo de ações penais. Evitando a 

ociosidade da argumentação, é de se recordar que a Suprema Corte, 

acudindo a inúmeros reclamos sociais para racionalização da questão da 

prerrogativa de foro judicial, decidiu no bojo da AP 937 QO/RJ, Rel. Min. 

Roberto Barroso, julgada em 03/05/2018, que “O foro por prerrogativa de 

função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do 

cargo e relacionados às funções desempenhadas”, e essa decisão, já o 

disseram a própria Corte Suprema e a Corte Cidadã em outros inúmeros 

processos, não se restringe a parlamentares, alcançando todas as 

autoridades com foros por prerrogativa da função, salvo a discussão 

ainda candente no Judiciário, acerca das autoridades cuja relação 

hierárquica seja de sobreposição à autoridade julgadora natural, como 

salientado no julgamento da APn 857/DF, ainda pendente de decisão 

definitiva pela Corte Plenária do STJ, mas na qual assinalou-se a tese de 

que “A questão envolvendo o Judiciário tem que ser caso a caso. Não há 

problema nenhum de um juiz do Trabalho, por exemplo, ser julgado por um 

juiz de primeiro grau. Mas há problema um juiz de primeiro grau julgar um 

desembargador que o promoveu ou que reforma suas decisões”. Fixada 

essa premissa inaugural, há ainda que se recordar que mesmo sob a 

égide do regime anterior à decisão redutora exarada pela Corte Suprema, 

era pacífico o entendimento de que somente a exceptio veritatis é que 

estaria sob jurisdição do Tribunal apto a processar a autoridade dotada da 

prerrogativa funcional e não todo o iter procedimental que lhe 

antecedesse, como se extrai: “tanto o fato principal, objeto da denúncia ou 

queixa, como a demonstratio veri devem ser apreciados 

conglutinadamente. O Magistrado, na instrução, colhe informações sobre o 

fato principal e sobre a sua veracidade ou não. Concluída a instrução 

criminal, os autos (se foi oposta e admitida a exceção da verdade), 

segundo entendimento pacífico e remansoso do STF, devem ser 

encaminhados ao Tribunal sob cuja jurisdição estiver o ofendido para o 

julgamento apenas da ‘exceção’. Todas as provas já foram colhidas. Se o 

Tribunal considerar que a exceção é procedente, cumprir-lhe-á não só 

determinar a extração de peças do processo, nos termos e para os fins 

do art. 40 do CPP, como também devolver os autos à instância de origem 

com a informação de que a exceção foi julgada procedente” (Fernando da 

Costa Tourinho Filho, Código de Processo Penal comentado, Vol. I, São 

Paulo: Saraiva, 6ª. ed., 2001, p. 243/244). Sendo assim, parece-me 

indisputável que a competência para processar a ação penal, ao menos 

até e se oposta exceção de verdade, é mesmo do juízo de base, e como a 

queixa-crime foi formulada no juízo de Colniza, e seus substitutos 

imediatos, definidos segundo o Provimento nº 010/2008/CM (Aripuanã/MT 

e Cotriguaçu/MT) também declinaram de competência, por impedimento, 

resta cristalino que a sede adequada ao processamento da ação penal é 

neste juízo, razão porque, reconhecendo-me competente, determino seja a 

ação penal processada nos seus regulares termos, já que, a par do rito 

diferenciado dos crimes contra a honra, amoldam-se os tipos penais dos 

arts. 138/140 ao conceito de ‘crimes de menor potencial ofensivo’, utilizado 

como critério basilar a identificar a incidência do rito sumaríssimo criado 

pela Lei n. 9.099/95, verbis: “Com o advento da Lei 10.259/03, ampliou-se 

o conceito de infração de menor potencial ofensivo, no âmbito da Justiça 

Estadual, por via de elevação da pena máxima abstrata cominada ao delito, 

não superior a dois anos. Nada mencionando a lei a respeito das 

exceções previstas no artigo 61 da Lei 9.099/95, firmou-se a 

jurisprudência, quase à unanimidade e em atenção aos princípios 

constitucionais da isonomia e da razoabilidade, no sentido de que esta não 

excluiu da competência do Juizado Especial Criminal os delitos que 

possuam rito especial. Neste sentido o Enunciado 46 do FONAJE: "A Lei 

10.259/01 ampliou a competência dos Juizados Especiais Criminais dos 

Estados e do Distrito Federal para o julgamento de crimes com pena 

máxima cominada até dois anos, com ou sem cumulação de multa, 

independentemente do procedimento". A edição da Lei 11.313/06, que 

modificou os artigos 60 e 61 da Lei 9.099/95, retirando a menção à 

vedação quanto aos crimes de rito especial, pacificou a matéria, 

positivando o entendimento dominante.” (TJRJ, Conflito de Jurisdição - 

2006.055.00108, Sexta Câmara Criminal, Relatora: Desembargadora Maria 

Zelia Procopio Da Silva). Desse modo, e estando a inicial signatada pela 

própria vítima, que indica inscrição na OAB e, portanto, presume-se 

habilitada a funcionar em juízo, não havendo de se exigir poderes 

especiais na dicção do art. 44 do CPP, e não havendo decurso do prazo 

decadencial a que alude o 103 do CP, curvando-me à orientação esculpida 

no Enunciado n. 53/FONAJE, segundo a qual a denúncia só deve ser 
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recebida após a defesa preliminar prevista no art. 81 da Lei de regência 

do JECRIM, amoldando o rito especial do art. 519 do CPP ao sistema da Lei 

n. 9.099/95, designo audiência preliminar para o dia 21 de setembro de 

2.018, às 15h, a fim de que se possa permitir as partes a transação penal 

a que alude o art. 89 da Lei 9.099/95, perfeitamente aplicável às ações 

penais privadas, verbis: O Superior Tribunal de Justiça, em remansosos 

julgados considera crível o sursis processual (art. 89 da Lei nº 9.099/95) 

nas ações penais privadas, cabendo sua propositura ao titular da 

queixa-crime. 4. A legitimidade para eventual proposta de sursis 

processual é faculdade do querelante. Ele decidirá acerca da aplicação do 

benefício da suspensão condicional do processo nas ações penais de 

iniciativa, exclusivamente, privada. 5. Ordem denegada. (STJ, Relator: 

Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/RJ), Data de Julgamento: 01/03/2011, T5 - QUINTA TURMA). Dessarte, 

cite-se o querelado para comparecer à audiência, no endereço indicado 

na exordial acusatória ou, no caso de não localizado, no endereço 

funcional já que se cuida de magistrado estadual, salientando que a 

denúncia será ou não recebida se infrutífera a tentativa de transação 

penal e, após apresentação da defesa preliminar, o que poderá ser feito 

por petição nos autos ou oralmente, até a realização do ato judicial acima 

designado. Decreto, ante a natureza da relação litigiosa, o segredo de 

justiça sobre a tramitação do feito, devendo a Secretaria providenciar o 

registro do sigilo e a liberação das habilitações no sistema aos 

autorizados. Porque se cuida de ação penal movida em face de Juiz 

Substituto Estadual, oficie-se à Corregedoria-Geral de Justiça com cópia 

integral, para conhecimento e providências que entender cabíveis. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Juína/MT, 28 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79541 Nr: 730-95.2018.811.0099

 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: VALDEIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO JOSÉ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para fins de impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 82999 Nr: 2914-24.2018.811.0099

 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: ELISON MARCELO SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON PEREIRA DA SILVA, ISOLDE 

TEREZINHA GADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Trata-se de petição intitulada “Ação de reintegração de posse 

com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e reparação de 

danos ambientais” ajuizada por ELISON MARCELO SCHUSTER contra 

ADILSON PEREIRA DA SILVA e ISOLDE TEREZINHA GADO.[...] . Por isso, 

DEFERE-SE PARCIALMENTE a tutela antecipada pleiteada (“liminar”), isso 

para DETERMINAR aos requeridos:i.IMPEDIMENTO de efetuar corte, 

desmatamento, retirada de madeira ou algo do gênero na área indicada 

como Lotes 7 e 8 nas fotos de fls. 111 a 119, CONSIDERANDO tais Lotes 

como aqueles descritos pelas matrículas também juntadas;ii.IMPEDIMENTO 

de utilização de fogo (com autorização ou não) na área mencionada no 

item “i”;iii.FIXA-SE multa de R$40.000,00 (justifica-se pela tutela do direito 

ao meio-ambiente sadio, com assentamento constitucional) em caso de 

descumprimento desta decisão.[...] DESIGNA-SE audiência de justificação 

(sempre frisando a possibilidade de conciliação), para o dia 24 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 16H30MIN, na sala de audiências do Fórum desta 

Comarca.Ressalta-se que as partes devem comparecer acompanhadas 

de seus advogados (conferida a possibilidade de, não tendo condições, 

ser nomeado um Defensor), podendo, inclusive, arrolar testemunhas.Por 

isso, à SECRETARIA para:1.CITAR as partes-requeridas para comparecer 

a audiência acima designada (DEVENDO COMPARECER COM ADVGADO), 

conforme preceitua o artigo 562 do Código de Processo Civil, devendo 

constar no mandado que o prazo para contestar será contado da decisão 

que deferir ou não a medida liminar, nos termos do artigo 564, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil;2.No mesmo ato, INTIMAR as 

requeridas acerca da presente decisão, especialmente no tocante às 

proibições indicadas;3.INTIMAR a parte-autora para ciência da decisão e 

para comparecer à referida audiência;4.Ciência ao Ministério Público, 

tendo em vista a alusão ao dano ambiental, devendo analisar se é o caso 

de ingressar no processo, ficando ciente da data de audiência.Intimar. 

Cumprir. [...] Cotriguaçu/MT, 28 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35432 Nr: 284-39.2011.811.0099

 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: LÁZARO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRAEL SANCHES SANTIAGO, CLEUZA 

ALEXANDRE DA CRUZ SANTIAGO, JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659-b, 

Glaucio André Luiz do Carmo - OAB:23573/O

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes para a referida 

audiência:2.INTIMAR pessoalmente o requerente e os requeridos IRRAEL e 

CLEUZA, para fins de depoimento pessoal;3.Caso haja indicação de 

testemunha a ser ouvida por Precatória, desde já fica autorizada a 

expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo de quem 

requerer;Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é encargo do 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

data e local da audiência.Intimar. CumprirCotriguaçu/MT, 29 de agosto de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37509 Nr: 343-86.2015.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendell Silva Porfirio, Guilherme Leandro 

Menezes de Assis Gouvea de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 Código: 37509

Vistos etc.

1. Considerando que o doutro Promotor de Justiça informou que estará em 

gozo de férias compensatórias (Oficio 399/2018/MPE), redesigno a 

audiência outrora aprazada para o dia 04 de outubro de 2018 às 13h45 

(MT).

2. Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado o dia, local e hora.

3. Intimem-se os acusados e o Advogado(s) de Defesa.

4. Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 
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comarcas, exceto contíguas.

5. Dê-se ciência ao Ministério Público.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Dom Aquino – MT, 28 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36375 Nr: 1411-08.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ricardo Pereira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SCHERER - 

OAB:3720/O

 Código: 36375

Vistos etc.

1. Considerando que o douto Promotor de Justiça informou que estará em 

gozo de férias compensatórias (Oficio 399/2018/MPE), redesigno a 

audiência outrora aprazada para o dia 04 de outubro de 2018 às 13h20 

(MT).

2. Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

3. Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto contíguas.

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Intime-se o Advogado de Defesa.

Dom Aquino – MT, 28 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52734 Nr: 3381-38.2017.811.0034

 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: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 Processo nº 3381-38.2017.811.0034

Código 52734

VISTOS ETC,

Tendo em vista o desprovimento do recurso interposto pelo Autor contra a 

decisão que indeferiu as benesses da Justiça Gratuita (ref. 74), INTIME-O 

para recolher as custas e as taxas judiciais no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito nos 

moldes do artigo 290 do CPC.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 28 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84930 Nr: 1761-71.2018.811.0093

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 282, §5º, 316, 319 e 321, 

todos do Código de Processo Penal, concedo a Liberdade Provisória 

vinculada em favor de Alexandre do Amaral, qualificado nos autos, 

condicionada ao cumprimento das medidas cautelares a seguir – artigo 

319 do Código de Processo Penal:a)Proibição de manter contato por 

qualquer meio de comunicação com a vítima, seus familiares e 

testemunhas;b)Compromisso de comparecer a todos os atos do processo 

para os quais sua presença seja necessária, devendo o primeiro 

comparecimento ocorrer no prazo de 24 horas após a sua intimação, não 

se mudar de residência, bem como ausentar-se da comarca, enquanto 

perdurar a investigação e instrução processual, sem prévia autorização 

deste Juízo;c)Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes, 

prostibulo e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de 

bebidas alcoólicas;d) Recolhimento domiciliar no período noturno (das 

20h00min às 06h00min do dia seguinte) e nos dias de 

folga;e)Monitoramento eletrônico, devendo ser incluído como zona de 

exclusão, todos os lugares citados, bem como a residência da vítima 

(Travessa Açai, QD 17, LT 08 Centro, Feliz Natal/MT).Oficie-se o Setor de 

Monitoramento para a colocação de tornozeleira eletrônica do Réu, 

intimando-se este quando da sua instalação, ficando consignado que em 

caso de ausência, será considerado violação ao benefício.SIRVA A 

PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA e OFICIO, no que couber, devendo o denunciado ser 

colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84777 Nr: 1654-27.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCARIOT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - 

EPP, Andre Luiz Scariot, Daniela Dicelia Scariot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 70986 Nr: 347-14.2013.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO AMÂNCIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denys Santana da Silva - 

OAB:MT/16.649, Jean Rohling Dupim Carvalho - OAB:MT/14725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 Vistos em correição.

Ante o teor do julgamento do Agravo de Instrumento interposto, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, volte-me os autos conclusos para deliberação judicial.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 51093 Nr: 58-18.2012.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Cizal Ltda, ZENAIDE ELENA 

FAGANELLO, LUIZ FIORELLO FAGANELLO, Cláudia Regina Faganello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

O advogado da parte autora devidamente intimado via DJE (fls. 149) para 

se manifestar acerca de certidão de fls. 146, deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação, conforme certidão de fls. 148.
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Diante de ter ocorrido o decurso do prazo para o advogado da parte 

autora, devidamente intimado se manifestar, Intime-se pessoalmente a 

parte autora para se manifestar no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, conforme o §1º do artigo 485 do NCPC.

Decorrido prazo, certifique-se, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49142 Nr: 843-82.2009.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZARINA MACIEIRA FLORENCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

O advogado da parte autora devidamente intimado via DJE (fls. 50) para se 

manifestar acerca de certidão de fls. 48, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fls. 51.

Diante de ter ocorrido o decurso do prazo para o advogado da parte 

autora, devidamente intimado se manifestar, Intime-se pessoalmente a 

parte autora para se manifestar no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, conforme o §1º do artigo 485 do NCPC.

Decorrido prazo, certifique-se, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101398 Nr: 2214-55.2016.811.0087

 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): Djebel Marcio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abigail Denise Bisol Grijo - 

OAB:5.200, Celice Ivanaga Velasques - OAB:16.595, Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Cristina Cibeli de 

Souza Serenza - OAB:5.678, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A MT, 

FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, Fernanda Nascimento - 

OAB:13.953, Larissa Marques Brandão - OAB:19.574, Luis Augusto 

Barbosa da Silva - OAB:4.681 TO, Luma Mayara de Azevedo 

Gevigier Emmerich - OAB:5143-b, Mauro Somacal - OAB:58.806, 

Natalia Honostorio de Rezende - OAB:13.714, Renato Chagas 

Corrêa da Silva - OAB:OAB/MT 8194-A, Rodolfo Fregadoli 

Gonçalves - OAB:16.338, Suene Cintya da Cruz - OAB:28.002, Thais 

Montelo de Souza Boettcher - OAB:38.875, Yana Cavalcante de 

Souza - OAB:22.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente acerca da 

expedição da carta precatória, bem como para aportar nos autos o 

comprovante de pagamento da taxa de distribuição da carta precatória, no 

juízo deprecado e a diligência do oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107138 Nr: 1401-91.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

EPP, DIEGO SILVA DOS REIS, VANDA MARIA SILVA DOS REIS, DIANA 

SILVA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114982 Nr: 2057-14.2018.811.0087

 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): Altevir Daufembach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Fabiula Muller Koenig, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito 

da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

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", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 4893 Nr: 4049-98.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMERCIAIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FORTUNATO DA PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETRIN ESPIR - OAB:3566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO do crédito tributário e por conseguinte julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c 

925 ambos do Código de Processo Civil.Autarquia isenta de custas, na 

forma da Lei Estadual 7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38567 Nr: 768-27.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PROENÇA - OAB:15440

 INTIMAÇÃO do advogado do denunciado Dr. Bruno Proença OAB/MT 

15.440 para apresentar as razões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101580 Nr: 2332-31.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Jose Schwarzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 653 de 768



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107076 Nr: 1353-35.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nazaré da Conceição de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Ainda, verifica-se que a parte autora apôs sua impressão digital no 

instrumento particular de procuração.

Todavia, a legislação pátria exige, no caso de analfabetos, a utilização de 

instrumento público ou particular, assinado a rogo e contendo a assinatura 

de duas testemunhas (art. 595 do Código Civil).

Deste modo, intime-se a parte autora para sanar o defeito de 

representação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC).

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103733 Nr: 3788-16.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102179 Nr: 2747-14.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVNR, Manoel Lucas Nunes, Cleonice de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101912 Nr: 2563-58.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antunes de Matos, Manoel Ribeiro de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russy Maiara Pesovento 

Teixeira - OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105253 Nr: 265-59.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Pasqualette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 13h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103663 Nr: 3728-43.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENIA SALETE JUSTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 13h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103021 Nr: 3291-02.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirtis Teresinha Levisnki Kammler

 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:

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 13h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98451 Nr: 538-72.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvete Granella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 13h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115639 Nr: 2548-21.2018.811.0087

 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: Dirson Granemann Hoffmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdemar Souza Santos - 

OAB:22516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 13h30min.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115638 Nr: 2547-36.2018.811.0087

 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: Nivaldo Granemann Greim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdemar Souza Santos - 

OAB:22516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 13h30min.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115392 Nr: 2362-95.2018.811.0087

 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: Edna Bustamante de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Cleverson Dorneles 

Santiago - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 13h30min.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114526 Nr: 1706-41.2018.811.0087

 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: Josebias José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 13h30min.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111134 Nr: 3523-77.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria de Jesus

 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:

 Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência de instrução para a data de 28.11.2018, às 13h30min.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38567 Nr: 768-27.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PROENÇA - OAB:15440

 Se no prazo de 5 dias (CPP, art. 593), recebo apelação.

Vista ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas (art. 

601) e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo (art. 600), ao 

apelado para também arrazoar.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-09.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI (ADVOGADO(A))

WALTTER RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN (ADVOGADO(A))

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

 

Intime-se o autor para, querendo, impugnar a contestação no prazo 5 

(cinco) dias. Após, conclusos para sentença. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-54.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSELI SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes promovente e promovida na pessoa de seus 

advogados para COMPARECEREM à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 05/09/2018, às 09:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-52.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

Ana Paula Salvetti (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Certidão Processo: 

1000038-52.2017.8.11.0087; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]. Certifico que observando os autos, se vê que a 

parte Promovente não foi intimada da audiência datada para 04/09/2018, 

tendo em vista a falta de tempo hábil para sua intimação redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 07/11/2018 às 11:00 horas. 

GUARANTÃ DO NORTE, 29 de agosto de 2018 LOIRI CRESTINA 

BERTONCELLI BALEN Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT 

- CEP: 78520-000 TELEFONE: (66) 35522040

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-54.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSELI SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000249-54.2018.8.11.0087; 

Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSELI SILVA PEREIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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:J.E. DE GUARANTÃ DO NORTE Data: 05/09/2018 Hora: 09:00 (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. GUARANTÃ DO NORTE - MT, 29 de agosto de 2018 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, 

CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - 

TELEFONE: (66) 35522040

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 222-47.2018.811.0036

 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: Neiva Terezinha Gulart da Silva, Vitor Vinícius Gulart 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público da Comarca 

de Guiratinga MT - OAB:, LUCIANA GULART SOARES - OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 222-47.2018.811.0036 - 54736

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Neiva Terezinha Gulart da Silva e Vitor Vinícius 

Gulart Soares

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/01/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Terceiros e Interessados, dos termos da r. 

sentença de ref. 47, proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: 

“Visto etc. (...) Diante do exposto, nos termos do art. 3°, inciso II, do 

Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, decidindo o processo 

com resolução de mérito, e consequentemente o extingo nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código Civil, para isso: 1) DECRETO A INTERDIÇÃO de 

VITOR VINICIUS GULART SOARES, brasileiro, solteiro, portador do RG de 

nº. 1290421-0 e CPF de nº. 968.038.601-59, nascido em Espumoso/RS, 

aos 07/08//1982, filho de Luiz Soares da Silva e Neiva Terezinha Gulart da 

Silva, residente e domiciliado na Av. Paraná, n° 801, bairro Santa Maria 

Bertila, em Guiratinga/MT.2) Nos termos do art. 1.767, inciso I, do Código 

Civil, CONFIRMO a liminar concedida, NOMEANDO como curadora definitiva 

a SRA. NEIVA TEREZINHA GULART DA SILVA, genitora do interditando.3) 

Nesse sentido, INTIMA-SE a curadora definitiva SRA. NEIVA TEREZINHA 

GULART DA SILVA para prestar compromisso legal perante este Juízo, 

nos termos do art. 759 do Novo Código de Processo Civil, no prazo de 05 

(cinco) dias.4) INSCREVA-SE a presente sentença no registro civil de 

pessoas naturais (Lei 6.015/73, arts. 92/93) e PUBLIQUE-SE na imprensa 

oficial e local, nos exatos termos previstos no art. 755, §3º da Nova Lei 

Processual Civil.

 5) CIÊNCIA ao Representante do Ministério Público e da Defensoria 

Pública.6) Publicados os editais, expedidos os mandados de averbação e 

colhido o compromisso do Sr. Curador de bem e fielmente cumprir o 

encargo, proceda-se às anotações necessárias e ARQUIVEM-SE, com as 

baixas nos registros cartorários e distribuição.P.R.I.C. Guiratinga/MT, 

27/08/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito. Eu, Dayse Maria 

de Moraes, digitei. Guiratinga - MT, 28 de agosto de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47315 Nr: 752-85.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Processo nº 752-85.2017.811.0036

Código: 47315

Criminal

Despacho.
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Conforme se verifica da certidão de Ref. 81, a testemunha Bruno Lopes 

Santana, compareceu ao balcão da secretaria declinando novo endereço 

na cidade de Tesouro-MT.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução em continuação para o dia 

18/10/2018, às 17h30min (MT), para proceder à oitiva da testemunha 

BRUNO LOPES SANTANA;

I- INTIMEM-SE a testemunha arrolada.

 II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, ILTON FERREIRA BARBOSA, para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 28 de agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17468 Nr: 899-24.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodorio Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adezio Ramires de 

Mesquita - OAB:, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n° 899-24.2011.811.0036 (17468)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Observa-se que os cálculos de liquidação apresentados pelas partes 

neste cumprimento de sentença estão totalmente divergentes, por isso, 

julgo necessário, antes de analisar o mérito das impugnações 

apresentadas pelo executado, ESTADO DO MATO GROSSO (fls. 

325/339), a devida apuração dos valores pela Contadoria Judicial, 

considerando que o magistrado não é especialista em cálculos, sendo, 

assim, essencial um parecer proferido por um expert, para que este 

julgador possa formar o seu convencimento.

Diante do exposto,

1) REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial a fim de que proceda com 

a atualização do débito devido, levando em consideração os valores e os 

encargos financeiros constantes no título judicial em comento.

2) Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem quanto aos cálculos da 

Contadoria, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão de direito. 

A intimação do exequente será por meio de seu advogado constituído e a 

intimação do executado, ESTADO DO MATO GROSSO, será por 

REMESSA/CARGA dos autos, devido à necessidade de análise integral do 

feito.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Às providencias.

Guiratinga/MT, 27/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37144 Nr: 682-39.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auro José Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kcinco Caminhões e Ônibus 

(concessionária/revenda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deirdre Araújo Serra 

Fernandes - OAB:12.463, GABRIEL ASSEF SERRANO - OAB:15389

 Intimar as partes através de seus advogados acerca da audiência 

designada na referencia 63, para o dia 27 de Setembro de 2018 às 

15:00hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 222-47.2018.811.0036

 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: Neiva Terezinha Gulart da Silva, Vitor Vinícius Gulart 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público da Comarca 

de Guiratinga MT - OAB:, LUCIANA GULART SOARES - OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a curadora definitiva através de seu advogado, para que 

compareça em cartório afim de assinar o termo de curadora DEFINITIVA, 

no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57228 Nr: 1256-57.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Barbosa Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, MARINA COSTA E CASTRO - OAB:22986/O

 DECIDOPor todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão 

preventiva, formulado por LUIZ CARLOS BARBOSA ROCHA devidamente 

qualificado nestes autos, devendo permanecer na modalidade de prisão 

em que se encontra.Em continuidade, recebo a respostas à acusação 

apresentada pelo réu.Inicialmente verifica-se que não estão presentes 

causas que possibilitam a absolvição sumária do acusado art. 397 do 

CPP.Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 18/10/2018, 

às 14h45min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas 

pelas partes, e após, o interrogatório do réu;INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os Policias Militares e Civis 

arrolados como testemunhas;As testemunhas deverão ser advertidas de 

que, deixando de comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á 

conduta coercitiva, com auxilio de força policial, se necessário, sem 

prejuízo da aplicação de multa prevista no art.458 do CPP, bem como 

estará sujeito a processo penal por crime de desobediência e ao 

pagamento de custas das diligências (art. 218 e 219, do Código de 

Processo Penal).INTIME-SE os acusados, LUIZ CARLOS BARBOSA 

ROCHA, para que compareça à audiência ora designada; Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa do acusado. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências.Guiratinga/MT, 29/08/2018Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46256 Nr: 199-38.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonata Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 INTIMAR o advogado do acusado, Dr. Isaias Campos Filho para que 

devolva os autos no prazo de 48horas em Cartório, tendo em vista o prazo 

já está extrapolado.

Comarca de Itaúba
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85012 Nr: 1700-41.2017.811.0096

 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): CLÉBER CALTRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consiiderando o teor da Certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 26, nos 

termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

do complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, ante o cumprimento 

do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, conforme disposto no 

Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de 

pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve 

s e r  p r e e n c h i d a  a c e s s a n d o  o  s i t e 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências. Bem como, para no prazo 

legal, requerer o que entender de direito.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55995 Nr: 665-25.2018.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO NASCIMENTO GIRALDES, MILTON ZANA 

PORTELA, Marilu Welter Giraldes, Nivalda Giraldes Portela, FLORINDO 

ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, ALBERTO ZANA 

PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glidy Wanovich Estevão, VIVIANE ELIAS 

ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS PEREIRA - 

OAB:29505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSK - OAB:21669, MARIA ELISABETE BRIGO CARREIRA - 

OAB:248896, NATHANY PRISCILA BORGES ROCHA, - OAB:23504/0

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/09/2018, às 13h00min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9921 Nr: 753-15.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A EXEQUENTE para se manifestar acerca da petição de fls.212/226, 

dentro do prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-87.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO (ADVOGADO(A))

DEUZALINA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-09.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BARBOSA CORREA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 06/09/2018, às 9:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-91.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS MESTRE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 06/09/2018, às 9:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-76.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 06/09/2018, às 10:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-61.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 06/09/2018, às 10:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-25.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 20/09/2018, às 9:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000154-10.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONEI MATOS BARBOSA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 20/09/2018, às 10:00 horas.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39109 Nr: 210-68.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenil Paulino Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte autora intimado, a fim de que se manifeste 

acerca do teor do laudo pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Jauru, 28 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30359 Nr: 174-65.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dosualdo Distribuidora de Bebidas Ltda., Sul 

América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane de Almeida 

Coutinho - OAB:5.233-B, Denner de Barros e Mascarenhas 

Barbosa

Ascaranha Barbosa - OAB:13.245-A, Wagner Leite da Costa Pintos 

- OAB:OAB/MT 12.829

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do Perito, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

17/10/2018, às 07h00, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015, devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto 

e documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 28 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44483 Nr: 1169-05.2017.811.0047

 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: ROSICLEIDE DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do Perito, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

18/10/2018, às 08h30, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015, devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto 

e documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 28 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44482 Nr: 1168-20.2017.811.0047

 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: JOÃO BATISTA DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do Perito, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

18/10/2018, às 08h00, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015, devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto 

e documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 28 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43240 Nr: 462-37.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sebastião Madalena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do Perito, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

18/10/2018, às 07h30, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015, devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto 

e documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 28 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43236 Nr: 459-82.2017.811.0047

 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: LUCILENI PREVIDELI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do Perito, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

17/10/2018, às 08h30, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015, devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto 

e documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 28 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36693 Nr: 842-31.2015.811.0047

 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: RONALDO ERMISDORFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do Perito, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

17/10/2018, às 08h00, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015, devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto 

e documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 28 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36117 Nr: 640-54.2015.811.0047

 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: Iraci Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do Perito, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

17/10/2018, às 07h30, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015, devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto 

e documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 28 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45018 Nr: 1765-49.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos 

dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da Prisão 

Preventiva c.c Requerimentos diversos, realizado pelo réu WELINGTON 

AMARAL DOS SANTOS.3.1. Ciência ao Ministério Público e ao réu acerca 

da presente decisão.3.2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive 

Carta Precatória, se o caso. Cumpra-se com urgência.Juscimeira-MT, 28 

de agosto de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29522 Nr: 209-80.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OSMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33528 Nr: 1923-75.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35872 Nr: 1104-07.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Vistos em correição.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30125 Nr: 419-34.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA BESSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 
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e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25399 Nr: 1062-60.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA RODRIGUES BARBOSA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

(MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA – MT), que pode ter por base título executivo 

judicial ou extrajudicial. Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 

279 do STJ: “É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda 

Pública”.

 2. Intimem-se, pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 

9.494/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício 

requisitório de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

4. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44326 Nr: 1467-57.2018.811.0048

 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: FRANCISCA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46300 Nr: 2269-55.2018.811.0048

 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: SÉRGIO PINHEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais do autor, bem como comprovante de endereço, sob pena de 

indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35256 Nr: 816-59.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos em correição.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 38481 Nr: 2341-76.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON TEODORO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ao analisar os autos verifico que o comprovante de pagamento está 

inelegível, assim intime-se a parte requerente para que junte nos autos 

comprovante legível do pagamento das custas e despesas processuais, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46301 Nr: 2270-40.2018.811.0048

 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: SELMA PINHEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da autora, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46312 Nr: 2281-69.2018.811.0048

 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: EREMITA DA COSTA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, juntando aos autos cópia do comprovante de endereço, bem como, 

cópias legíveis dos documentos pessoais da autora e procuração “AD 

JUDICIA ET EXTRA”, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46302 Nr: 2271-25.2018.811.0048

 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: JOSENILDA OLIVEIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da autora, bem como comprovante de endereço, uma vez que o 

comprovante juntado nos autos está em nome de terceiros, sob pena de 

indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46310 Nr: 2279-02.2018.811.0048

 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: SIDNEI FRANCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais do autor, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46304 Nr: 2273-92.2018.811.0048

 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: SUELI ROSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da autora, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46303 Nr: 2272-10.2018.811.0048

 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: ROSINEIDE TANAJURA RODRIGUES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 
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COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da autora, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28965 Nr: 13-13.2016.811.0048

 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: JEOVA SEZINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA. - OAB:20788, JOÃO 

BONFIM BARROSO. - OAB:12874, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A

 Vistos em correição.

1. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46311 Nr: 2280-84.2018.811.0048

 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: ELIOFÁBIA MENEZES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35811 Nr: 1079-91.2017.811.0048

 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: MARIA GENI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos em correição.

1. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46305 Nr: 2274-77.2018.811.0048

 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: VANDA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, juntando aos autos cópia do comprovante de endereço, bem como, 

cópias legíveis dos documentos pessoais da autora, sob pena de 

indeferimento da inicial.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44330 Nr: 1471-94.2018.811.0048

 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: CREUZA GOMES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a emenda retro, portanto recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil 

e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, 

querendo, responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44391 Nr: 1511-76.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSELI PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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1. Defiro a emenda retro, portanto recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil 

e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, 

querendo, responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46307 Nr: 2276-47.2018.811.0048

 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: MARIA LOURDES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da autora, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 2275-62.2018.811.0048

 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: ELIETE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46308 Nr: 2277-32.2018.811.0048

 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: SILVANA APARECIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 28 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10582 Nr: 227-14.2010.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODIOMAR CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO EDUARDO TURRA 

CHAVARELLI - OAB:11.156, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 Vistos em correição.

1. Recebo o presente recurso de apelação, nos seus legais e jurídicos 

efeitos, porquanto tempestivo, eis que interposto no prazo de 05 (cinco) 

dias – artigo 593, do Código de Processo Penal.

2. Tendo em vista que o apelante já apresentou suas razões, ao apelado 

para, no prazo de 08 (oito) dias, também arrazoar (CPP, artigo 600).

3. Observadas às formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23035 Nr: 1092-32.2013.811.0048

 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: AMA, AMA, TCMA, NBMA, JUSCÉLIA ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSON MAZETO, Cpf: 91248833104, 

Rg: 1.251.303-2, Filiação: João Correa e Dorvalina Mazeto, data de 

nascimento: 08/08/1968, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

casado(a), desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada para, no prazo de 

quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de incidência 

de multa de 10% (dez por cento), além da incidência de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento), bem como penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC)

Resumo da Inicial: Ação de cobrança de alimentos impetrada por A.M.A., 

A.M.A., T.C.M.A e N.B.M.A.

Despacho/Decisão: Vistos em Correição.1. Cuida-se de pedido de 

execução por quantia certa fundada em título executivo judicial (art. 515, 

NCPC).2. Nos termos do artigo 24, § 1º da Lei nº 8.906/94 – EOAB – 

possível a pretensão de execução da verba honorária nos próprios autos 

em que o causídico desenvolveu seu trabalho.3. O exequente já 
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apresentou demonstrativo do débito atualizado até a data do pedido de 

execução, conforme exigência legal.4. Intime-se a parte executada para, 

no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), além da incidência de 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento), bem como 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). 5. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, 

expedindo-se, em seguida, mandado de penhora e avaliação, e 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto, nos 

exatos termos do § 3º do artigo 523, NCPC.6. Efetuado o pagamento 

parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% e os honorários 

advocatícios, no mesmo patamar, incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, 

NCPC). 7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fausto Rodrigues 

Malheiros, digitei.

Juscimeira, 22 de agosto de 2018

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40328 Nr: 3018-09.2017.811.0048

 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: OODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 Vistos.

1. Considerando a informação contida no petitório de Ref: 43, vejo por bem 

redesignar à audiência de instrução e julgamento para o dia 19/09/2018, 

às 13h00min (horário oficial de Cuiabá – MT), na qual as partes deverão 

comparecer acompanhadas de seus Advogados.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35100 Nr: 748-12.2017.811.0048

 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: LAZARA ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do 

Novo Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

embargada.Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46393 Nr: 2325-88.2018.811.0048

 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: MARIA DALVA FERREIRA DE ASSUNÇÃO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina art. 320 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia da procuração e declaração de 

hipossuficiência atualizadas, bem como comprovante de endereço 

atualizado, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46295 Nr: 2264-33.2018.811.0048

 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: LEONOR SUTERI DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a parte requerente para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da parte autora, bem como procuração e declaração de 

hipossuficiência atualizadas, e por fim, comprovante de endereço, sob 

pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46294 Nr: 2263-48.2018.811.0048

 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: JOÃO EVANGELISTA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a parte requerente para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da parte autora, bem como procuração e declaração de 

hipossuficiência atualizadas, e por fim, comprovante de endereço 

atualizado, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46293 Nr: 2262-63.2018.811.0048

 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: ROSÉLIA CARLOTTO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 666 de 768



COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da autora, bem como procuração e declaração de 

hipossuficiência atualizadas, e por fim, comprovante de endereço, sob 

pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46292 Nr: 2261-78.2018.811.0048

 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: MARIA PORTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da autora, bem como comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46290 Nr: 2259-11.2018.811.0048

 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: RUBIA KOVALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da autora, bem como comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46291 Nr: 2260-93.2018.811.0048

 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: MARIA MAURA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da autora, bem como comprovante de endereço, sob pena de 

indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46320 Nr: 2284-24.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

09/11/2018, às 13h (horário oficial de Mato Grosso).

5. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.

6. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20169 Nr: 143-76.2011.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO LIRA RODRIGUES, WASCHINGTON 

DE CAMARGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:MT 2.886-A, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 
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OAB:6133-B/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46390 Nr: 2322-36.2018.811.0048

 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: LUCIENE DOURADO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da autora, bem como procuração e declaração de 

hipossuficiência atualizadas, e por fim, comprovante de endereço, sob 

pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46296 Nr: 2265-18.2018.811.0048

 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: MARILDE SALTE CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a parte requerente para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia da procuração e da 

declaração de hipossuficiência atualizadas, e por fim, comprovante de 

endereço, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46309 Nr: 2278-17.2018.811.0048

 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: CARLOS JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina art. 320 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a parte requerente para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais, bem como procuração e declaração de hipossuficiência 

atualizadas e comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da 

inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7907 Nr: 206-09.2008.811.0048

 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: GLAUCIA MONTEIRO CALDAS, JAMDS, AJMDS, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B, NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:, ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46297 Nr: 2266-03.2018.811.0048

 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: MÁRCIA CRISTINA BOLDRIN FAEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a parte requerente para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da parte autora, bem como procuração e declaração de 

hipossuficiência atualizadas, e por fim, comprovante de endereço, sob 

pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46298 Nr: 2267-85.2018.811.0048

 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: JULIANA MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a parte requerente para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da parte autora, bem como procuração e declaração de 

hipossuficiência atualizadas, e por fim, comprovante de endereço, sob 

pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.
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Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46299 Nr: 2268-70.2018.811.0048

 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: DENISE PAES SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a parte requerente para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da parte autora, bem como procuração e declaração de 

hipossuficiência atualizadas, e por fim, comprovante de endereço 

atualizado, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64446 Nr: 1310-37.2014.811.0109

 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: EDSON ONOFRE PICKLER, SILVIA ROLIM PICKLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de ação rescisão contratual c/c reintegração de posse, 

ajuizada por EDSON ONOFRE PICKLER e SÍLVIA ROLIM PICKLER em face 

de CARMELITA BIAZUS.

O requerido não foi citado.

Destarte, à fl.38 dos autos, a parte autora requereu a extinção do feito, 

bem como o desentranhamento dos documentos acostados às fls. 24.

 É o sucinto relatório.

DECIDO

Conforme consta nos autos, os requerente à fls.38, manifesta pela 

desistência da ação e, por conseguinte a extinção do feito.

Destarte, tendo em vista que não houve a citação do requerido, é medida 

que se impõe o arquivamento do feito.

 Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de busca 

e apreensão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.

Em tempo, à contadoria do juízo para cálculos das custas devidas, 

conforme determinado à fl.28.

Desnecessário o decurso de prazo, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Por fim, defiro o desentranhamento das lâminas de cheques às fls.24, 

conforme requerido.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 28 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69184 Nr: 802-23.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar que o requerido conceda e implemente, no prazo de 10 

(dez) dias, o benefício de amparo assistencial em favor de ALZIRO DOS 

SANTOS, até decisão final do presente feito ou posterior deliberação 

deste Juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), 

limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).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). 

(...)Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, 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.Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.INTIME-SE. 

CITE-SE.Marcelândia-MT, 27 de agosto de 2018.Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67171 Nr: 1247-75.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.V. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, estando a decisão clara e objetiva, 

mantenho-a por seus próprios termos, motivo pelo qual, REJEITO os 

embargos de declaração opostos.Intime-se a parte autora para no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o entender de direito. Após, vistas ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se.Marcelândia-MT, 27 de agosto de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75433 Nr: 648-34.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Vistos etc.

Vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 28 de agosto de 2017.
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 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74196 Nr: 1858-57.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DINIZ DAMIÃO, RUAN 

MARQUES SILVA SANTOS, PAMELA GABRIELE DA SILVA BATISTA, 

GABRIELA FERNANDES MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O, JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - OAB:22806/O

 Vistos.Consubstanciado na manifestação e apontamentos às fl.135/136 

do Ministério Público, decido, que:1 – Quanto ao requerimento de prisão 

domiciliar de MARIA APARECIDA DINIZ DAMIÃO:Instado a se manifestar à 

fl. 133, o Parquet opina favoravelmente a concessão do benefício à ré, 

notadamente em razão do atual estado de saúde, conforme comprovam os 

documentos anexados às fls. 123-v/125.(...) DO RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.Nesta senda, na decisão à fl.121 dos autos, foi observado por 

este Juízo o preenchimento dos requisitos da denúncia, ainda, proferida 

decisão sobre as preliminares arguidas, bem como, realizada a análise 

das defesas prévias apresentadas.Assim, constatada a ausência de 

lacunas na peça acusatória e analisadas as defesas prévias e seus 

apontamentos, não havendo, portanto, causa de absolvição sumária e 

nem ilegalidades na exordial, foi designada audiência de instrução, razão 

pela qual, a denúncia foi recebida pelos seus próprios termos.Por fim, 

mantendo-se os mesmos entendimentos suscintamente acima apontados, 

RATIFICO o recebimento da DENÚNCIA à fl. 121/121-v. 4- Quanto ao 

requerimento à fl. 109, DEFIRO, atente-se a secretaria para que as 

intimações sejam feitas em nome do advogado subscritor, sendo: Dr. 

Antônio Ferreira Diniz, OAB/MT 16.355, sejam por DJE.Em tempo, depois 

de realizada a audiência designada, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto ao laudo anexo às fls.66/67, no prazo comum de 

05 (cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Marcelândia-MT, 28 de agosto de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73684 Nr: 1590-03.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Vistos, etc.

Tendo em vista a desistência das partes, para oitiva da última testemunha 

faltante, Sra. Rosimeire do Nascimento, cancelo a audiência designada 

(31/08/2018).

Destarte, vistas as partes para alegações finais, iniciando-se pela 

acusação.

CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 28 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75698 Nr: 816-36.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar que o requerido conceda e implante, no prazo de 10 (dez) 

dias, o benefício auxílio-doença em favor do requerente, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).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, 

r e q u e r e u ,  f u n d a m e n t a d a m e n t e ,  a  d i s p e n s a  d a 

solenidade.Consubstanciado ao laudo pericial, bem como, nos termos da 

medida provisória nº 767/2017 que alterou a Lei 8.213/91, consigno prazo 

inicial de auxílio doença pelo período de 18 (dezoito) meses, a contar da 

implantação, consignando que, antes do término do prazo acima, será de 

responsabilidade do autor realizar exames e requerer a designação de 

agendamento para realização de nova perícia, tendo em vista a 

necessidade de tratamento, conforme descrito pelo perito à fl. 45, item 

16.CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, Código de 

Processo Civil). PARA QUE INFORME SE NA PRESENTE DATA, ESTA 

FAZENDO ALGUM TIPO DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A 

ENFERIMIDADE AVENTADA NESTA LIDE.Após, nos casos dos itens “2” e 

“3” acima, 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.Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.INTIME-SE. 

CITE-SE.Marcelândia-MT, 28 de agosto de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz 

de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77028 Nr: 1494-51.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 XAVIER SANTANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

previdenciária com pedido de reimplantação de auxílio doença c/c pedido 

de antecipação de tutela movida por FRANCISCO XAVIER SANTANA NETO 

em detrimento do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Assevera a 

parte autora que, através de processo administrativo (NB 617279324-5), 

requereu junto ao INSS a concessão auxílio doença pela patologia descrita 

como “dor articular, CID M 25.5, Dor lombar baixa CID 54.5 e Cervicalgia 

CID M54.2(...)Caso positivo, diga o Senhor perito se, após a consolidação 

das lesões, restaram sequelas que implicaram redução da capacidade 

para o trabalho que o autor habitualmente exercia.16) No caso de 

incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data 

provável ou o prazo estimado e indicado para recuperação laborativa?17) 

No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função?18) Diga o Senhor Perito se a 

parte autora é portadora de alguma da seguintes enfermidades: a) 

tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação mental; d) neoplasia 

maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia 

grave; doença de Parkinson, h) espondiloartrose anquilosante; i) 

nefropatia grave; j) estado avançado da doença de Paget (osteíte 

deformante); k) síndrome da imunodeficiência adquirida-AIDS; l) 

contaminação por radiação com base em conclusão da medicina 

especializada; m) hepatopatia grave.APÓS a juntada do laudo, conclusos 

os autos para análise do pedido de tutela antecipada.INTIME-SE a parte 

autora para comparecer no local, dia e horário designados pelo expert 

para se submeter ao exame pericial. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 28 de agosto de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77388 Nr: 1673-82.2018.811.0109
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 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: MÁRCIA TEREZINHA GOLIJEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS HENRIQUE GOLIJEWSKI 

PAGANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos e DEFIRO os benefícios da 

assistência jurídica gratuita.

OFICIE-SE à agência do Banco Caixa Econômica Federal (banco 104) , 

para que informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o saldo 

porventura existente na conta do falecido Carlos Henrique Golijewski, CPF 

nº 105.044.019-63, conforme referidos na inicial.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65737 Nr: 642-32.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL BELLORINI MEZZALIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROBSON FORTUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15.670, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:7.459-A/MT, VANDERLEI 

NEZZI - OAB:8452

 Vistos, etc.

Verifica-se controvérsia quanto aos cálculos para fins de cumprimento de 

sentença, assim, vista à contadoria do juízo para elaboração dos cálculos.

Ressalto que a parte requerida foi condenada a pagar ao requerente R$ 

190.000,00 (cento e noventa mil reais), conforme sentença de fls.100/110. 

Já o requerente foi condenado, em segundo grau (fls. 161/164), a pagar o 

dobro do que cobrou indevidamente.

Por se tratar da parte autora pessoa idosa, dar a devida urgência que a 

causa requer.

 Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 28 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62472 Nr: 1327-51.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luiza da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Figueiredo Miranda - 

OAB:5638/MT, Marcia Crisanto de Souza Gomes - OAB:OAB/MT 

13.870, Paulo César Barbosa dos Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação e informar se foi 

realizada a cirurgia.

Após, vistas ao MP.

Em seguida, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67052 Nr: 1032-25.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): JULIÃO PEREIRA DE SOUZA, REBERSON 

CRACCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60148 Nr: 264-36.2016.811.0111

 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): Antonio Pereira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32943 Nr: 251-47.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNA & PINHA LTDA, Paulo Cezar Arnhold

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar a retirada do 

edital expedido para efetuar a sua publicação, de acordo com os termos 

do art.1219 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62528 Nr: 1304-53.2016.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO BALBINOT, MARCELO ANTONIO BALBINOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1304-53.2016.811.0111 (Código 62528)

Classe – Assunto: Embargos à Execução Fiscal

Embargante: Marcelo Antônio Balbinot e Rodrigo Balbinot

Embargado: IBAMA

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por MARCELO ANTÔNIO 

BALBINOT e RODRIGO BALBINOT, representantes da empresa IND. E 

COM. DE COMPENSADOS PEIXOTO LTDA – EPP em face do INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS (IBAMA), todos qualificados nos autos.

Sustentam os embargantes a nulidade da certidão de dívida ativa por se 

tratar de mera fotocópia e não original, nulidade do procedimento 

administrativa por cerceamento do direito de defesa em razão da ausência 
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de notificação e, no mérito, da não incidência da taxa de controle e 

fiscalização ambiental ao fundamento de inatividade da empresa.

Instado, o IBAMA impugnou os embargos e requereu a improcedência dos 

pedidos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

O prosseguimento do feito constitui providência inócua, eis que, 

compulsando os autos, verifico que a execução fiscal (processo principal) 

foi extinta em razão da satisfação do débito, por meio do bloqueio de 

valores das contas dos executados, ocorrendo, portanto, a perda 

superveniente do objeto.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em virtude da 

perda superveniente do objeto.

Condeno os embargantes ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 28 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75263 Nr: 1576-76.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margela Terto Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1576-76.2018.811.0111 (Código 75263)

Classe – Assunto: Revisional

Requerente: Margela Terto Morais

Requerido: BV Financeira S.A.

Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por MARGELA TERTO 

MORAIS em face da BV FINANCEIRA S.A., ambos qualificados nos autos.

Em decisão fundamentada, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido.

Intimada, a parte requerente noticiou não possuir mais interesse no 

prosseguimento do feito, justificando a ausência de condições para 

pagamento das custas judiciais, pugnando pela sua extinção (ref.8).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Inobstante o pedido de desistência ter sido fundamentado na falta de 

condições de pagar custas processuais, sua hipossuficiência não foi 

comprovada, permanecendo a assertiva em mera ilação genérica sem 

comprovação, razão pela qual mantenho a decisão que indeferiu o pedido 

de justiça gratuita e condeno a requerente ao pagamento de custas e 

despesas processuais.

Não havendo pagamento até o trânsito em julgado, oficie-se ao 

Departamento de Arrecadação e Controle para providências.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 28 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53585 Nr: 1680-44.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Correia Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Autos nº 1680-44.2013.811.0111.

Código Apolo nº 53585

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de Ref. 98.

 Diante disso, DESIGNO audiência de JUSTIFICAÇÃO para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 14h.

INTIME-SE o reeducando para comparecer à solenidade.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 28 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76995 Nr: 2537-58.2016.811.0023

 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: SRCDJ, JCDJLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2537-58.2016.811.0023 (Código 76995)

Classe – Assunto: Alimentos

Requerente: Jackelyne Costa de Jesus Lucena Amorim

Requerida: Arnaud Lucena Amorim

Vistos.

Recebo os autos no estado em que se encontram.

Considerando a ausência temporária das atividades da Defensoria Pública 

no âmbito desta jurisdição, nomeio em favor da requerente a causídica 

Dra. Fernanda Freitas Rosa para patrocinar seus interesses.

Tomando em conta a natureza da causa, desde já FIXO os honorários da 

mencionada advogada em 03 URH, de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT.

Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, à advogada 

nomeada para o múnus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.

 Deixo consignados os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição.

 § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”.

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.

Oportunamente, na sentença do presente feito, será determinada a 

expedição de certidão em favor da Defensora Dativa, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. INTIME-SE a advogada mencionada.
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Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65661 Nr: 287-45.2017.811.0111

 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): RAIMUNDO NONATO PEREIRA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 287-45.2017.811.0111 (Código 65661)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: SIREDI NORTE – MT

 Executado: Raimundo Nonato Pereira & Cia Ltda Me

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo exequente à Ref.23.

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte executada.

Se localizado endereço do executado, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62383 Nr: 1202-31.2016.811.0111

 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): SILVANIA FERREIRA DA SILVA, JOSÉ GOMES 

DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1202-31.2016.811.0111 (Código 62383)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: SICREDI NORTE (MT)

Executados: Silvania Ferreira da Silva e Jose Gomes dos Santos Filho

Vistos.

Após ser regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65660 Nr: 286-60.2017.811.0111

 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): SILÂNDIA APARECIDA PAULINO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 286-60.2017.811.0111 (Código 65660)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: SICREDI NORTE (MT)

Executada: Silandia Aparecida Paulino Maciel

Vistos.

Após ser regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inscrição negativa do nome da executada 

perante os órgãos de proteção, com fulcro no artigo 782, §3º, do CPC.

Para tanto, oficie-se ao SPC e SERASA para promoverem a inscrição.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67048 Nr: 1028-85.2017.811.0111

 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): GILBERTO APARECIDO PINTO JUNIOR, Sandra 

Nascimento Romualdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1028-85.2017.811.0111 (Código 67048)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: SICREDI NORTE (MT)

Executados: Gilberto Aparecido Pinto e Sandra Nascimento Romualdo

Vistos.

Após ser regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inscrição negativa do nome dos 

executados perante os órgãos de proteção, com fulcro no artigo 782, §3º, 

do CPC.

Para tanto, oficie-se ao SPC e SERASA para promoverem a inscrição.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Matupá (MT), 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67057 Nr: 1036-62.2017.811.0111

 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): Sandra Nascimento Romualdo, GILBERTO 

APARECIDO PINTO, GILBERTO APARECIDO PINTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1036-62.2017.811.0111 (Código 67057)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: SICREDI NORTE (MT)

Executados: Gilberto Aparecido Pinto, Sandra Nascimento Romualdo e 

Outro

Vistos.

Após ser regularmente citado/intimado, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inscrição negativa do nome dos 

executados perante os órgãos de proteção, com fulcro no artigo 782, §3º, 

do CPC.

Para tanto, oficie-se ao SPC e SERASA para promoverem a inscrição.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63482 Nr: 1852-78.2016.811.0111

 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 CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelsivaldo Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1852-78.2016.811.0111 (Có 63482)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente:Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Requerido: Nelsivaldo Fernandes dos Santos

Vistos.

Após ser regularmente citado/intimado, a parte requerida deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

requerida e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro, desde já, o pedido de 

bloqueio de eventuais veículos em nome do executado, via sistema 

RENAJUD.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68520 Nr: 232-12.2018.811.0030

 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): Armelindo Menon, Leandro Aparecido Menon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte exequente a se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias, da diligência negativa para citação da parte executada 

Armelindo Menon (Ref. 26).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72932 Nr: 2008-47.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL-Indústria e Com. de Calc. e Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kajiwara Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao determinado na decisão de Ref: 4, fica a 

audiência de Conciliação designada para o dia 26 de setembro de 2018, às 

15 horas e 20 minutos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 1878-62.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Ferreira de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, se 

manifestar da resposta do Infojud (Ref. 33).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52113 Nr: 1928-88.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Pereira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, se 

manifestar do documento acostado na Ref. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42698 Nr: 550-68.2013.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Silva de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Luiz Queiroz de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, Karina Paula Faustino da Silva - OAB:15829-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação de usucapião ordinária proposta por Josiane Silva de 

Almeida em face de Evandro Luiz Queiroz de Carvalho, ambos 

qualificados nos autos.

 À fl. 17, foi determinação a citação do requerido e dos confinantes, bem 

como foi deferida a gratuidade da justiça a parte autora.

 A União manifestou desinteresse, à fl. 27. Neste mesmo sentido, o 

Município manifestou, à fl. 29.

O Estado manifestou desinteresse, à fl. 36.

Audiência de instrução e julgamento, à fl. 61.

A parte autora, à fl. 62, juntou aos autos termo de cessão de direitos 

hereditários.

Decido.

 Considerando a cessão de direitos hereditários, às fls. 64/65, mantenho 

no polo passivo da demanda o Sr. Evandro Luiz Queiroz de Carvalho.

 Intimem-se as partes para que se manifestem se possuem mais provas a 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44596 Nr: 639-57.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Nita Hendges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Processo n. 639-57.2014.811.0030Cód. 44596DECISÃOVistos, etc. 

Trata-se de execução de pena de Maria Nita Hendges. À fl. 67, consta o 

cálculo de pena. O Ministério Público manifestou pela progressão da pena, 

à fl. 69. A defesa, por sua vez, quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 

85.É o relatório. Decido. Inicialmente verifico que a defesa da reeducanda 

foi devidamente intimada e quedou-se inerte, razão pela qual passo a 

análise do cálculo da pena.Verifico que não há vícios no cálculo da pena, 

bem como este se encontra em consonância com as disposições legais, 

Assim, HOMOLOGO o cálculo de fl. 67.Em relação a progressão de 

regime, cumpre observar que cabe ao juízo da execução a análise dos 

requisitos objetivos e subjetivos para viabilizar a concessão da 

progressão de regime.De acordo com artigo 112, da Lei de Execução 

Penal, a pena privativa de liberdade será executada de maneira 

progressiva, com a transferência do sentenciado para regime menos 

rigoroso, quando o mesmo atingir os requisitos objetivo e subjetivo, 

necessários para a concessão do benefício.No caso dos autos constato 

que a reeducanda faz jus a progressão do regime semiaberto para o 

aberto. Dessa forma, determino a progressão para o regime aberto. Fixo 

as seguintes medidas para o cumprimento da pena em regime aberto:a) 

Manter o endereço atualizado;b) Comparecer ao Juízo mensalmente para 

justificar suas atividades;c) Durante o período da condenação, não poderá 

ausentar-se da Comarca por mais de 07 (sete) dias sem prévia 

autorização do Juízo;d) Proibição de frequentar bares, boates e 

congêneres, bem como de ingerir bebidas alcóolicas e consumir drogas;e) 

Não cometer crime;Cientifique a reeducanda que o não cumprimento das 

condições impostas para o benefício constitui falta grave, podendo 

ocasionar a perda do benefício e a expedição de Mandado de Prisão. 

Certificada a ciência da reeducanda, aguarde-se o cumprimento da pena. 

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42728 Nr: 598-27.2013.811.0030

 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: Alceu de Oliveira, João Silvério de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Soares de Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287/MT, Fabio Silva dos Santos - OAB:9473, José 

Carlos Resende - OAB:9.146 MT, José Esteves de Lacerda Filho - 

OAB:2.492/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Os autos aguardam a redesiganção de audiência de instrução e 

julgamento.

 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 a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como 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 e 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22989 Nr: 1602-70.2011.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizeu do Nascimento Nassarden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Intimem-se a defesa para que apresente as alegações finais, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58639 Nr: 3143-65.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gracieli Carvalho - 

OAB:20.283/MT, Hudson Luiz de Oliveira - OAB:21613/MT, Liomar 

Santos de Almeida - OAB:21.001/MT

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 
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autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como 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 processos referentes às Metas 02/2017 e 04/2017 do 

CNJ e 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.

 Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50859 Nr: 1415-23.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Souza de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como 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 processos referentes às Metas 02/2017 e 04/2017 do 

CNJ e 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.

 Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45463 Nr: 1278-75.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Fernandes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como 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 processos referentes às Metas 02/2017 e 04/2017 do 

CNJ e 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.

 Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42167 Nr: 2249-31.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo José Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;
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 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como 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 processos referentes às Metas 02/2017 e 04/2017 do 

CNJ e 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.

 Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44118 Nr: 233-36.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednalva Conceição da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarc,a impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do cálculo 

efetuado, conforme determinado à fl. 138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44129 Nr: 244-65.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Ferreira Lemes Grabowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Alda Brusarello 

Weihrich - OAB:17407/0, Silverio Soares de Moraes - Procurador 

Municipal - OAB:12.006

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarc,a impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do cálculo 

efetuado, conforme determinado à fl. 119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44131 Nr: 246-35.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Dias da Cruz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarc,a impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

informação de fl. 95, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44126 Nr: 241-13.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Aparecida Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Alda Brusarello 

Weihrich - OAB:17407/0, Silverio Soares de Moraes - Procurador 

Municipal - OAB:12.006

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarc,a impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do cálculo 

efetuado, conforme determinado à fl. 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44127 Nr: 242-95.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odeniria Nunes Frazão Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarc,a impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do cálculo 

efetuado, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44113 Nr: 228-14.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Alda Brusarello 

Weihrich - OAB:17407/0, Silverio Soares de Moraes - Procurador 

Municipal - OAB:12.006

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarc,a impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do cálculo 

efetuado, conforme determinado à fl. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44123 Nr: 238-58.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarc,a impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do cálculo 

efetuado, conforme determinado à fl. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44144 Nr: 259-34.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Furtuna Costa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarc,a impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do cálculo 

efetuado, conforme determinado à fl. 135.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 17192 Nr: 2024-50.2008.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca impulsiono os autos 

para que seja intimado a defesa do acusado para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 226 Nr: 40-56.1993.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor José de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:27.323-B/RS, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:4624

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF DESTA Comarca, impulsiono os 

autos para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo legal, tendo em vista o decurso do prazo 

requerido à fl. 625.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10080 Nr: 523-87.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena moreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), da r. sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: " 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, RESOLVO O MÉRITO - art. 487, I, CPC - e 

JULGO PARCIALMENTE ROCEDENTE 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 

HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA, DETERMINANDO que o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurada especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os honorários 

advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos 

do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ. (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30331 Nr: 244-33.2012.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso, Benedito Augusto Daltro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709, Miguel Souza Ferri - OAB:3308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 642 Nr: 33-22.1997.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Osti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:17549/O

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ajuizou Ação de 

Execução Fiscal em face de VILMAR OSTI, todos já qualificados.

Entrementes, o executado manifestou pelo parcelamento de dívida, 

juntando comprovante de pagamento de fls. 305/306, bem como à fl.307, 

manifestou pelo desbloqueio dos valores, juntando comprovantes de 

pagamento de fls. 311/312.

Instado a manifestar, o exequente requereu a extinção dos autos em 

virtude de quitação da dívida, às fls. 315/316.

 À fl. 317, o executado requereu a liberação do veículo em face do 

pagamento integral da dívida, conforme comprovantes de pagamento de 

fls. 318/337.

II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

DETERMINO a liberação de penhora/arresto efetivada nos autos.

Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 26 

e 39, da Lei n. 6.830/80.

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. C.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53930 Nr: 2053-36.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 DE NOVEMBRO 

DE 2018, ÀS 17H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar 

suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as 

quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35526 Nr: 10-39.2010.811.0090

 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: LLDS, DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis juntado às fls. 62/64.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53291 Nr: 1706-03.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDA CARAFINI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de RPV para o 

pagamento da execução.

 Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57236 Nr: 1460-70.2017.811.0090

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMF, CMF, EMF, NMF, AG, JMF, WFMF, ACMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente, devidamente intimada para emendar a 

inicial nos termos do art. 319 e art. 320 do Novo Código de Processo Civil, 

quedou-se inerte.

Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I e 330, inciso IV, do 

NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59480 Nr: 124-94.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA NUNES DE CARVALHO, LIVIA CRISTINA 

NUNES PEREIRA, LUZANILDA NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DAS GRAÇAS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DO AMARAL 

PEREIRA - OAB:42403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. [...]Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.[...].Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este 

Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e 

INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63595 Nr: 1514-72.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Almir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 
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Nova Bandeirantes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63595 - Autos n. 1514-72.2013.811.0091

Despacho

Vistos em correição.

Tendo em vista que no caso em exame primeiramente expediu-se a 

citação por mandado em que o Oficial de Justiça não conseguiu citar o 

executado. Na sequência a Fazenda Pública reiterou o pedido de citação 

por oficial de justiça sem apresentar o endereço do executado.

 Logo, o pedido de citação por oficial de justiça deve ser indeferido, eis 

que já foi realizado.

INTIME-SE a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, requerer o 

necessário, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36354 Nr: 809-50.2008.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Barbosa Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36354 - Autos n. 809-50.2008.811.0091

 Vistos e etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou concordância 

com os cálculos apresentados, conforme fl. 275.

Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às 

fls. 249/250, para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do advogado 

constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e outro em 

nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, em 

consonância com os cálculos já homologados e encartados à fl. 150.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Nova Monte Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32444 Nr: 1016-54.2005.811.0091

 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: Maria Aparecida Soares Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa-MD. 

Procurador Federal - OAB:OAB 5416

 Código 32444 - Autos n. 1016-54.2005.811.0091 DECISÃO Vistos e 

examinados. Trata-se de Embargos de Declaração opostos às fls. 284/285 

por Maria Aparecida Soares Alves contra decisão que acolheu 

parcialmente a exceção de pré-executividade, em razão da omissão 

quanto à fixação do DIB (data de início do benefício). Ante o exposto, 

ACOLHO os embargos de declaração de fls. 284/285, para corrigir o erro 

material e fixar a DIB em 19/06/2002. Diante dos efeitos infringentes, bem 

como da concordância expressa da autora e tácita do INSS HOMOLOGO 

os cálculos apresentados às fls. 275/276 pela contadoria judicial. Por fim, 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor-RPV em consonância com os 

cálculos já homologados e encartados às fls. 275/276, diligenciando junto 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido. Ressalto, 

ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando, assim, qualquer prejuízo 

ao exequente decorrente da desvalorização monetária. Expedida a RPV, e 

juntada aos autos as informações nos termos dos Artigos 7º e 8º da 

Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o depósito dos 

valores devidos, proceda a Senhora Gestora com os procedimentos 

necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados. Após, devidamente cumprido o acima determinado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se o 

requerente e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desta decisão. 

Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 23 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72185 Nr: 94-90.2017.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Andreotti Errerias, Aparecido Domingos 

Errerias Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - 

OAB:PR 37082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72185 – Autos n° 94-90.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se o embargante para impugnar a contestação no prazo legal, após 

conclusos para análise.

 Intime-se.

Cumpra-se, expeça-se o necessário

Nova Monte Verde/MT, 16 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71501 Nr: 1534-58.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Domingos Errerias Lopes, Maria 

Helena Andreotti Errerias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, Roberto Cavalcante Batista - 

OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANDREOTTI 

ERRERIAS - OAB:PR 37082

 Código 71501 - Autos n. 1534-58.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, diga acerca 

dos documentos apresentados pelo executado.

 Após, conclusos para deliberação do juízo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40756 Nr: 495-02.2011.811.0091

 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: Danúcio Thomazine
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Código 40756 – Autos n. 495-02.2011.811.0091

Vistos, etc.

Inicialmente, proceda a Secretaria com a alteração da classe processual 

para cumprimento de sentença.

No mais, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 15 

dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69044 Nr: 1742-76.2015.811.0091

 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: Alessandra Cristina da Silva

 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 69044 - Autos n. 1742-76.2015.811.0091 Sentença Vistos e 

examinados. ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA ajuizou ação de 

concessão de salário maternidade em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO NACIONAL, alegando, em síntese, ser trabalhadora rural e 

que com o nascimento de seu filho teve que se afastar de suas 

ocupações habituais, fazendo jus ao benefício vindicado. Ante o exposto, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

condeno o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a conceder o 

benefício previdenciário de salário maternidade à requerente 

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA em prestação única, as 04 (quatro) 

parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, cada uma no valor 

mensal de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do parto. CONCEDO à 

requerente ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA a TUTELA DE URGÊNCIA, 

DETERMINANDO a implementação do benefício no prazo de 60 dias, após 

sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O 

direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em 

probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é 

evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente 

decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tenho que a existência da irreversibilidade inserta no 

§ 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de 

não cumprir a excelsa missão a que se destina. (STJ – 2ª Turma, REsp. 

144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97). Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte 

Verde/MT, 23 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76709 Nr: 770-04.2018.811.0091

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WRBdS, CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVPM, ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Vistos.

 Excepcionalmente nomeio a Dra. Maila Aleide Boing Pereira, OAB/MT n. 

25.392, para acompanhar os requerentes nesta assentada.

Tendo em vista que a requerida Alice Vieira Pinto Moreira não possui 

condições de contratar advogado, bem como que a Defensoria Pública, há 

muito, deixou de atuar nesta Comarca, nomeio a advogada Franssiely 

Longhini Carlos Possamãe - OAB n. 19.968-O/MT, para patrocinar os 

interesses da Requerida.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar 

contestação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se a decisão inicial. Notifique-se a equipe multidisciplinar para 

realizar estudo psicossocial com todos os envolvidos, devendo 

apresentá-lo em 30 (trinta) dias.

Com a vinda do estudo, ao Ministério Público para manifestação.

Diligencie a secretaria sobre a carta precatória expedida às fls. 61.

Após, conclusos.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39908 Nr: 1640-30.2010.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David de Souza, Jokeebeedee Gomes da Silva de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Vale do 

Juruena - Sicredi UNIVALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Código 39908 – Autos n. 1640-30.2010.811.0091

Vistos, etc.

Inicialmente, proceda a Secretaria com a alteração da classe processual 

para cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, requerido à 

fl. 164.

Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 

2.028,64 – fl. 165), via SISBACEN. Se a diligência de constrição de valores 

on-line for positiva, converta-se em penhora os valores eventualmente 

bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

 Após, intime-se a parte Executada da penhora para, querendo, embargar 

no prazo de 15 dias. Transcorrendo in albis o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao Credor via Alvará de Levantamento.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado o bloqueio de bens pelo Sistema BACENJUD, intime-se a 

parte Credora para manifestação em 5 dias, requerendo o que entender 

de direito, indicando bens do Devedor passíveis de penhora, pena de 

extinção nos termos do artigo 485, inciso III, Código de Processo Civil.

 Na hipótese do parágrafo anterior, existindo indicação de bens, 

penhorem-se os bens indicados. Não havendo indicação ou ficando inerte 

o Credor, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75702 Nr: 139-60.2018.811.0091

 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
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Savio Alves Gomes Bomfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:25392/O, Welder Gusmã Jacon - OAB:18.570-B OAB/MT

 Impulsiono os autos para intimação do advogado constituido da audiência 

redesignada: (...) Nos termos da CNGC/MT, Seção 11 - Da audiência 

preliminar, Capítulo 05, designo audiência preliminar para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 13h30min., a ser realizada na sede deste Juízo, no 

endereço ao final transcrito. Intime-se o(s) autor(s) do fato, informando-o 

de que deverá comparecer, necessariamente, acompanhado de 

advogado, advertindo-o de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público. O Oficial de Justiça poderá cumprir os mandados em horário 

noturno, finais de semana e feriados. Após, dê-se ciência à representante 

do Ministério Público (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67978 Nr: 1090-59.2015.811.0091

 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): Antonio Seiscentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Impulsiono os autos para intimação do advogado constituido da audiência 

redesignada: (...) Nos termos da CNGC/MT, Seção 11 - Da audiência 

preliminar, Capítulo 05, designo audiência preliminar para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 13h30min, a ser realizada na sede deste Juízo, no 

endereço ao final transcrito. Intime-se o(s) autor(s) do fato, informando-o 

de que deverá comparecer, necessariamente, acompanhado de 

advogado, advertindo-o de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público. O Oficial de Justiça poderá cumprir os mandados em horário 

noturno, finais de semana e feriados. Após, dê-se ciência à representante 

do Ministério Público (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75696 Nr: 133-53.2018.811.0091

 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): Waldemar Dallago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Impulsiono os autos para intimação do advogado constituido da audiência 

redesignada: (...) Nos termos da CNGC/MT, Seção 11 - Da audiência 

preliminar, Capítulo 05, designo audiência preliminar para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 14h00min, a ser realizada na sede deste Juízo, no 

endereço ao final transcrito. Intime-se o(s) autor(s) do fato, informando-o 

de que deverá comparecer, necessariamente, acompanhado de 

advogado, advertindo-o de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público. O Oficial de Justiça poderá cumprir os mandados em horário 

noturno, finais de semana e feriados. Após, dê-se ciência à representante 

do Ministério Público (...)

Comarca de Nova Ubiratã

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-65.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GRANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR ANTONIO RIZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000059-65.2017.8.11.0107. REQUERENTE: ALTAIR GRANDO 

REQUERIDO: CLAUDIR ANTONIO RIZZO Vistos, etc. 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. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO realizado em audiência de conciliação da ID 

10789587, mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

R e v o g o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  t o d a s  a s  d e c i s õ e s 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 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. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Ellen Adriane Souza 

Clementino Juíza Leiga ========================= HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 10/07/2018. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-08.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILI APARECIDA GRANDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000024-08.2017.8.11.0107. REQUERENTE: MANOEL PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARILI APARECIDA GRANDO Vistos, etc. Relatório. 

A parte reclamante noticia que é credora da parte reclamada no valor no 

valor de R$ 4.376,00 (quatro mil, trezentos e setenta e seis reais) 

conforme a nota promissória acostada na id 9194454 e que não teria 

efetuado o pagamento, assim postula pela condenação ao pagamento do 

débito. 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. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. Almeja a parte reclamante o recebimento do 

valor estabelecido na duplicata estabelecida entre a partes, conforme 

acostado na inicial. Pois bem. No que tange ao valor devido, resta 

incontroverso nos autos o inadimplemento da parte reclamada quanto ao 

título em exame. E, de outro turno, não havendo prova desconstitutiva do 

direito da parte reclamante, mister se faz o acolhimento do pedido inicial. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o 

pedido para: a) condenar a parte Reclamada a ao pagamento da 

importância devida de R$ 4.376,00 (quatro mil, trezentos e setenta e seis 

reais), devendo esta importância ser atualizada pelo IGP-M/FGV, com juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento do débito 

(22/02.2017). Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). 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. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

E l l e n  A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

========================= HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, 

cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 29/08/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-53.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI ACCORSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000021-53.2017.8.11.0107. REQUERENTE: ADRIELI ACCORSI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos, etc. Relatório. O cerne da 

controvérsia consiste na alegação da parte autora que teria realizado um 

acordo para quitar seu débito com a reclamada no valor de R$ 1.393,99 

divido em 6 parcelas, mas a parcela com vencimento em 29/08/2016 de R$ 

227,37 a reclamante não teria pago, após o vencimento retirou 2ª via do 

boleto com valor atualizado de R$ 273,95 com vencimento em 15/09/2016, 

que foi pago dia 14/09/2016 (ID 8275410). No entanto, a reclamada teria 

inserido o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito (ID 

8275346) referente a parcela com vencimento do dia 29/08/2016, a 

reclamante buscou resolver o problema conforme reclamação juntada na 

ID 8275420, mas nada teria sido resolvido. 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. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Tornando-se definitiva os efeitos da liminar concedida na ID 8325255. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca de que a parte reclamante 

ainda esteja inadimplente com a parcela com vencimento em 29/08/2016, 

pois foi acostado nos autos o comprovante de pagamento do boleto 

referente a parcela em questão conforme a ID 8275410, mas com o valor 

atualizado, como explanado da inicial a parte reclamante pagou com 

atraso. Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos pela reclamada apenas telas de 

sistemas (ID 9924752), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Portanto, 

não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte 

promovida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é 

necessário que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, 

que o pedido esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na 

inicial e de forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a 

cobrança não é legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por 

esta razão, o pedido contraposto deve ser indeferido. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 227,37 (duzentos, vinte e 

sete reais e trinta e sete centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da 

citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e c) 

indeferir o pedido contraposto. Torno DEFINITIVA a Liminar deferida à ID 

8325255 e ante o cumprimento da medida determinada. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 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. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

========================= HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, 

cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 29/08/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-57.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERANICE TEREZINHA GREFF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010116-57.2016.8.11.0107. REQUERENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: VERANICE TEREZINHA GREFF Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na a ação de 

cobrança, assim pleiteando a condenação ao pagamento da parte 

promovida. Contudo, conforme ID 5673204, as partes celebraram um 

acordo Em audiência de conciliação e compuseram um acordo, 

estabelecido entre estes, solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com 

a consequente extinção do feito com resolução do mérito. É a suma do 

essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as 

partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte 

autora ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME e a parte 

promovida VERANICE TEREZINHA GREFF, segundo Acordo constante no 

ID de nº. 5673204, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga ========================= HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, 

intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 29/08/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000049-84.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ICILDO ROQUE HARTMANN 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Sem preliminares suscitadas pelas Rés, no MÉRITO, compulsando o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 CPC/15. Passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. Trata-se de Ação obrigação de fazer c/c 

repetição de indébito e condenação a indenização por danos morais. 

Alega o Autor que realizou empréstimo consignado com a reclamada, mas 

verificou em seus extratos descontos referentes a contratação de cartão 

de crédito com a reclamada que não teria contratado (ID 13287017). 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à audiência, mas 

optaram por prosseguir com a demanda (ID 13923013). A Reclamada, em 

defesa tempestiva (ID 13895768), defende a legitimidade dos descontos e 

de acordo com a reclamada a outra contratação ocorreu, classificando-a 

como exercício legal do direito de efetuar a cobrança. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no aludido 

diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por 

deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para que as Rés sejam responsabilizadas 

civilmente, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato 

ilícito, nexo causal e dano. Pois bem. Apesar da inversão do ônus da 

prova, consigna-se que as Reclamadas, em defesa, não trouxeram 

qualquer documentação que atestasse a idoneidade dos descontos 

realizados no benefício da parte reclamante, ou que existe relação 

contratual entre as partes em relação ao objeto da ação, nota-se que foi 

juntado nos autos apenas faturas (ID 13895775), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Assim, tem-se que os descontos são indevidos no 

benefício do Autor, é fato incontroverso nos autos, consoante documento 

trazido por si em sua inicial, mas não há qualquer subsídio apresentado 

pela Reclamada, que demonstre a sua legitimidade. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, a Reclamada não demonstrou fato impeditivo, 

desconstitutivo ou modificativo aos argumentos do Autor, que lhes 

dessem o direito de ensejar os descontos indevidos no benefício do autor, 

restando configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., 

sendo o nexo causal o próprio débito indevido, pois, não fossem os 

valores descontados no benefício da parte reclamante, os danos não 

teriam se configurado. Assim, OPINO por DECLARAR a inexistência dos 

débitos referentes ao contrato objeto da ação, e, declarar nula qualquer 

cobrança relativa aos presentes fatos. Consequentemente, OPINO por 

condenar a Reclamada à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 1.000,00 (um 

mil reais). DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que concerne 

aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar a 

exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando às Rés a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Há evidente violação da 

boa-fé contratual, indevida cobrança e descontos do benefício do Autor 

sem sua autorização, causando sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu benefício ser reduzido sem seu conhecimento, 

demonstrando a clara negligência das Rés, e falha na prestação do 

serviço. Assim aduz a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. 

PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU AFASTADA. 

BANCO QUE FOI AUTOR DA INSCRIÇÃO EM NOME DO DEMANDANTE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (FRANCO, Luís Francisco. Recurso 

inominado n. 71007273493. J. em 23 Nov. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 03 Jan. 2018.) RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – NEGATIVAÇÃO DE 

NOME PERANTE OS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS, POR PARTE DA 

FORNECEDORA E DA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO –DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E RETIRADA DA ANOTAÇÃO DESTE DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS, DIANTE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (JUSTO, Ricardo Pimenta. Recurso 

inominado n. 0026340-74.2011.8.26.0590. J. em 25 Ago. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.) Em casos assim, o 

fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados 

aos consumidores e por defeitos relativos à prestação, tenha ou não 

culpa no evento, sendo clara responsabilidade pela falha, conforme 

preceitua o art. 14, § 1º, inc. I, do CDC. É a chamada responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual, quem se dispõe a praticar atividade no 

campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios deles resultantes independentemente de culpa. Na 

hipótese em estudo, o Autor pleiteia reparação pelos danos morais 

sofridos, justamente pelas condutas das reclamadas em realizar 

descontos de seu benefício sem contratação ou autorização da parte 

reclamante, o que extrapola a esfera do mero aborrecimento, e demonstra 

um desprezo da instituição bancária para com seus consumidores, 

causando-lhes angústia. No que tange à quantificação do dano moral, 

insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo 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. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa das Rés, bem como as circunstancias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. 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 Ré ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter pedagógico. Repetição 

de indébito. Havendo valor pago a maior ou indevidamente, conforme 

preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber quantia 

indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante consignar 

que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do 

CDC. Além da restituição, nota-se que o recebimento indevido foi 

ocasionado por descontos indevidos no benefício da parte autora, e, 

consequentemente, a repetição de indébito deve ocorrer de forma simples. 

Assim, pelo exposto e fundamentado, após a análise dos argumentos e 

provas colacionados por ambas partes, sem preliminares suscitadas pelas 

Reclamadas: 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para OPINO por DECLARAR a 

inexistência dos débitos referentes ao contrato objeto da ação, e, declarar 

nula qualquer cobrança relativa aos presentes fatos. 2. OPINO por 

condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 

reais). 3. OPINO por condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante 

a quantia de R$ 2.315,04 (dois mil, trezentos e quinze reais e quatro 

centavos) a título de restituição, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir do efetivo prejuízo e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, sem capitalização, a partir da citação. 4. No que concerne aos 

danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por 

condenar a Ré à pagar ao Autor no valor justo e razoável que OPINO por 

arbitrar na proporção de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

========================= HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, 

cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 29/08/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000058-46.2018.8.11.0107. REQUERENTE: CEZAR AUGUSTO FACCO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. CEZAR AUGUSTO FACCO ajuizou ação indenizatória em 

desfavor do ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. 

Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 14141513. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância 

de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 14265031 e 

impugnação à contestação apresentada na ID 14309071. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral e a litigância de má-fé. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 822,19, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas documentos relacionados 

a cessão de crédito do Banco do Brasil S/A para a reclamada (ID 

14141557), aos quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 13487527), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de 

alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do 

elemento dolo. "Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento 

do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo;VI - provocar incidente manifestamente infundado;VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório". Não destoa a 

jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. 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$ 822,19 (oitocentos e vinte e dois reais e 

dezenove centavos); b) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 
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data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) indeferir o pedido de litigância de 

má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

Clementino Juíza Leiga ========================= HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 29/08/2018. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-20.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000008-20.2018.8.11.0107. REQUERENTE: LUCIANE MENDES DE 

ARAGAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. LUCIANE MENDES DE 

ARAGAO ajuizou ação indenizatória em desfavor da VIVO S.A. Em 

síntese, alegou que não possui relação contratual com a parte promovida 

que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 12415992. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ao final, arguiu a litigância de má-fé. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 12365146 e impugnação à 

contestação apresentada na ID 12434007. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, dano 

moral e litigância de má-fé. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do artigo 394 do 

Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o 

cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não 

havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há 

mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a mora 

seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 132,50, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório, nota-se que a empresa promovida não acostou 

nenhum documento comprovatório de relação contratual entre as partes e 

de constituição de débito com a promovida. Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Quantum indenizatório do dano moral. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

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$ 132,50 (cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos); b) condenar 

a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga ========================= HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, 

intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 29/08/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-20.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000008-20.2018.8.11.0107. REQUERENTE: LUCIANE MENDES DE 

ARAGAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. LUCIANE MENDES DE 

ARAGAO ajuizou ação indenizatória em desfavor da VIVO S.A. Em 

síntese, alegou que não possui relação contratual com a parte promovida 

que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 12415992. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ao final, arguiu a litigância de má-fé. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 12365146 e impugnação à 

contestação apresentada na ID 12434007. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 
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instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, dano 

moral e litigância de má-fé. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do artigo 394 do 

Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o 

cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não 

havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há 

mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a mora 

seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 132,50, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório, nota-se que a empresa promovida não acostou 

nenhum documento comprovatório de relação contratual entre as partes e 

de constituição de débito com a promovida. Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Quantum indenizatório do dano moral. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

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$ 132,50 (cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos); b) condenar 

a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga ========================= HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, 

intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 29/08/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-80.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ALBINO SULZBACHER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDEA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000058-80.2017.8.11.0107. REQUERENTE: AVELINO ALBINO 

SULZBACHER REQUERIDO: INDEA - MT Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito referente a multa de 

transporte de carga viva sem a respectiva autorização por meio da GTA 

proposta por AVELINO ALBINO SULZBACHER, em face do INSTITUTO DE 

DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA, alega 

a parte reclamante que é proprietário de um sítio que procurou a 

reclamada para conversar administrativamente sobre o fato ocorrido, mas 

não teria resolvido o problema. O proponente expõe que sofreu 

fiscalização pelo órgão, sendo que foi autuado por não possuir GTA dos 

26 bovinos. O INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – INDEA informa que seus atos estão acobertados pela 

Lei nº 7.138, de 13 de julho de 1999, que dispõe sobre a fiscalização 

estadual de transporte de animais vivos, requer a improcedência dos 

pedidos e que o auto de infração seja mantido. Pois bem. Inicialmente 

verifica que o enquadramento da atividade pequeno produtor rural a parte 

autora e a qualificação do INDEA: “Art. 15. Fica criado junto ao INDEA/MT o 

cadastro Estadual de Estabelecimentos Pecuários. Parágrafo único. Os 

proprietários, os profissionais e os estabelecimentos envolvidos com a 

exploração de animais, beneficiamento ou comercialização de produtos de 

origem animal e insumos pecuários, frigoríficos, laticínios, leiloeiros rurais, 

exposição e feiras de animais, revendas de produtos de uso veterinário e 

de insumos pecuários e assemelhados, ficam obrigados a requerer a sua 

inclusão no Cadastro Estadual de Estabelecimentos Pecuários na forma 

estabelecida pelo presente regulamento desta lei. (Redação dada ao 

parágrafo pela Lei nº 9.258, de 01.12.2009, DOE MT de 01.12.2009) A Lei 

nº 7.138, de 13 de julho de 1999, assim estabelece: Art. 1º É competência 

do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - 

INDEA/MT planejar, executar, coordenar, articular com outros setores, 

avaliar e supervisionar as políticas de Defesa Sanitária Animal através de 

programas gerais e especiais, fiscalização da comercialização de 

produtos de uso veterinário e insumos pecuários e outras atividades que 

lhe forem conferidas no Estado de Mato Grosso, visando à promoção e 

proteção da saúde animal, bem como a proteção ambiental. objetivando a 

valorização da produção animal e da saúde pública. Art. 21. Os animais 

em trânsito intermunicipal ou interestadual, poderão ser detidos para 

inspeção, por parte dos servidores do INDEAIMT, ou instituição por ele 

determinado. Parágrafo único Os transportadores de animais ficam 

obrigados a apresentar a documentação zoosanitária nas barreiras 

sanitárias, sempre que solicitada pela autoridade competente. A legislação 

é clara e não pontua quantidade, ou seja, quem realiza a criação e 

transporte independentemente da quantidade de animais deverá ter 

autorização por meio de Guia de Transporte Animal, situação essa que 

não foi respeitada pela parte reclamante. O promovente alega que realiza 

a criação de bovinos em seu sítio, mas verificou-se que transportava os 

mesmos sem a GTA prevista na Lei Estadual nº 7.138/1999 que foi 

constatado através do auto de infração nº 70953/2013, observa-se que 

foi ofertado o prazo de 30 dias para defesa administrativa do autor, mas 

este se mostrou inerte, assim, não assiste razão a isenção da punição 

para o autor. Da análise da legislação pertinente, é possível concluir que 

há obrigatoriedade de Guia de Transporte animal, e o autor não procedeu 

conforme a fiscalização prevista em lei. Logo, conclui-se pela 

necessidade da Guia de Transporte de Animal (GTA), nesse sentido: 

Ementa: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE ANIMAIS. CONTROLE 

SANITÁRIO. GUIAS DE TRANSPORTE ANIMAL - GTA. ART. 7º, III, LEI 

ESTADUAL Nº 11.099/98. INDISPENSABILIDADE. Em atenção a óbvio 

controle sanitário, o transporte de animais bovinos submete-se ao 

acompanhamento da respectiva Guia de Transporte Animal - GTA, como 

expressamente dispõe o art. 7º, III, Lei Estadual nº 11.099/89, não se 
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justificando sua dispensa quando da realização de remate, cujos 

organizadores e partícipes não poderiam ignorar claro comando legal, 

notadamente quando previamente cientificados das circunstâncias 

relativas à emissão das GTAs e sancionamento para o descumprimento da 

norma legal. (Apelação Cível Nº 70060810058, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da 

Rosa, Julgado em 03/09/2014) Por fim, decido pela procedência da 

autuação referente ao transporte de bovinos sem a respectiva GTA, 

verificado através de fiscalização do INDEA conforme o auto de infração 

nº 70953/2013. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

Clementino Juíza Leiga ========================= HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 29/08/2018. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72139 Nr: 335-24.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transpotencia Transporte Ltda - ME, Tatianne 

Pereira Araujo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Trata-se de AÇÃO EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, 

apresentada por Banco Bradesco S/A em face de Transpotência 

Transportes LTDA ME e Tatiane Pereira Araújo De Jesus.

Às fls. 70/71, as partes informam que transacionaram sobre o débito e 

requerem a extinção do feito.

Sendo assim, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC, homologo o acordo 

e declaro satisfeita a obrigação, extinguindo a presente execução.

Eventuais custas remanescentes pelos executados.

Após certificado o transito em julgado arquive-se o feito com baixas e 

anotações regulamentares.

INTIMEM-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-82.2014.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO GARCIA MIRANDA (EXEQUENTE)

ROBERTO GARCIA MIRANDA (EXEQUENTE)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO RODOLFO HILDEBRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010035-82.2014.8.11.0106. EXEQUENTE: NIVALDO GARCIA MIRANDA, 

ROBERTO GARCIA MIRANDA EXECUTADO: HELIO RODOLFO 

HILDEBRANDE Vistos, etc. Decisão->Determinação Trata-se de 

Cumprimento de Sentença. CERTIFIQUE, a Secretaria, o trânsito em julgado 

da sentença (Id. 8079532), promovendo as anotações eventualmente 

necessárias. Não havendo requerimentos pendentes de análise e 

considerando a juntada do cálculo atualizado da dívida pelo exequente (Id. 

10547008), intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito; nos termos do art. 523, §1°, do CPC[1]. Consigne que, transcorrido 

o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, manifeste-se a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto [1] ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 

1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o 

valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76936 Nr: 2665-22.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JUNIOR SANTOS DA SILVA, ALERFE 

CESAR VIEIRA FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada, não restou demonstrado pelo 

réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 397, do CPP - 

com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 31 de outubro de 2018, às 14h00min.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71516 Nr: 1733-68.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ÂNGELO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos.

Considerando que a defesa do acusado não apresentou o endereço da 

testemunha Rosemeire da Silva, vulgo "Roberta" (fl. 297), bem como a 

devolução da carta precatória expedida para oitiva da testemunha 

Juscineide Rodrigues de Abreu, DECLARO ENCERRADA a instrução 

processual.

Notifique-se o Ministério Público e intime-se a defesa do acusado para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, façam-me os autos imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66476 Nr: 714-61.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LP, KMC, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Juliano Ricardo Schavaren - OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que apresente nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA, devendo ainda especificar claramente os meses 

que o executado não efetuou o pagamento dos alimentos, bem como 

descontar do cálculo os meses já pagos, para que se torne possível à 

análise do pedido de prisão de fl.188.

Depois de cumprida a determinação acima, voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42226 Nr: 487-67.2013.811.0022

 AÇÃO: Habilitação->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: Espólio de Vitor Picini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

640,32 (seiscentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de folhas 239. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 226,92 

(duzentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), para fins de 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44417 Nr: 423-23.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Gonçalves Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA(O) ADVOGADA(O) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 

89/vºs/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69336 Nr: 1216-20.2018.811.0022

 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): MAICOM DE SOUZA MANDINGA, Paulo Roberto 

de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho, Anna Claudia dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Gés Nicoladelli - OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado expedido, emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, nos endereços constantes na inicial, 

tendo sido recolhida para outra localidade em relação aos Requridos 

MAICON DE SOUZA MANDIGA e ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALMEIDA, 

em caso de não localização da ZONA DE ZONEAMENTO. Em caso de não 

constar o endereço constante no mandado na planilha de zoneamento, 

comunico que seja contactado a Central de Mandado desta Comarca, para 

dirimir as dúvidas, encaminhando o comprovante de pagamento aos autos 

para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69930 Nr: 1449-17.2018.811.0022

 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): Elizabete dos Santos Silva, Sebastiana Dias 

Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Gés Nicoladelli - OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado expedido, emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, nos endereços constantes na inicial, 

tendo sido recolhida para outra localidade em relação aos Requridos. Em 

caso de não constar o endereço constante do mandado na Planilha de 

Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de Mandado desta 

Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19854 Nr: 1129-11.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A, Brasil Telecom S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Pestana - 

OAB:13758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:DF/24.214,  Denner  B.  Mascarenhas Barbosa - 

OAB:MT/13.245-A, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte requerida às 

fls. 230/232, visando suprir a omissão na sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.
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Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico a 

existência de qualquer omissão na sentença proferida às fls. 226/229.

Os fundamentos expostos nos embargos de declaração visam, tão 

somente, a reconsideração da decisão de mérito e não sanar qualquer 

contradição e/ou omissão.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de fls. 

230/232 e, REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida às fls. 226/229, 

não se vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou 

omissão.

Intime-se a parte requerente para apresentar suas contrarrazões ao 

recurso de fls.233/239.

 Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66795 Nr: 192-54.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Zimmermann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

SENTENÇA

 I)- RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu 

representante legal, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições 

legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial n.º 31/2018 DERF, 

ofereceu denúncia contra LUIS FERNANDO ZIMMERMANN, já qualificado 

nos autos, dando-o como incurso nas sanções prevista no artigo 157, 

§2.º, incisos I e II, do Código Penal c/c 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, pela prática dos fatos 

delituosos devidamente descritos na acusatória (fls.01-03).

No inquérito policial que se baseou a denúncia constam, essencialmente, 

os seguintes documentos:

1) Auto de prisão em flagrante (fls.06-07);

2) Boletim de ocorrência (fls.08-11, 14-17);

3) Termo de Exibição e apreensão (fls.22-24);

4) Termos de Depoimento (fls.20-21, 25-32, 35-36);

5) Nota de Pleno e Formal conhecimento de Ato Infracional (fls.34);

6) Termos de Interrogatório (fls.40-42);

7) Auto de Avaliação Indireta (fls.56-57);

8) Relatório Policial (fls.64-65);

O réu foi preso em flagrante delito no dia 19 de janeiro de 2018, ocasião 

em que foi homologado a sua prisão em flagrante delito, convertendo-a em 

prisão preventiva.

A denúncia ofertada pelo representante do Ministério Público foi recebida 

no dia 08 de fevereiro de 2018, conforme em decisão proferida em ref. 04, 

oportunidade se determinou a citação do acusado para apresentar 

resposta à acusação.

O denunciado foi regularmente citado, ocasião em que apresentou sua 

Defesa Prévia em ref.16, ocasião em que requereu a reserva de fazer sua 

defesa durante toda a instrução processual e em sede de alegações 

finais.

No decorrer da instrução criminal, foi realizada a oitiva de 03 (três) 

testemunhas, oitiva das 02 (duas) vítimas e em seguida se procedeu com 

o interrogatório do denunciado.

Em alegações finais, sob a forma de memoriais (ref.56), o representante 

do Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, entendeu estar 

devidamente comprovada a materialidade delitiva, a autoria e 

responsabilidade penal do acusado, pugnando pela sua condenação como 

incurso nas sanções prevista no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código 

Penal c/c 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma 

do artigo 69 do Código Penal.

Por sua vez, a defesa do réu, também sob a forma de memoriais (ref. 62), 

pugnou pela a absolvição do acusado do crime previsto no artigo 244-B, 

bem como pelo crime de roubo majorado, por insuficiência de provas.

Em petição de ref: 65 a defesa do acusado Luis Fernando Zimmermann 

informou a renúncia do mandato de procuração.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

II)-FUNDAMENTAÇÃO.

Inicialmente, denota-se o reconhecimento da irretroatividade da nova lei 

penal (Lei 13.654/2018), que no presente caso, é prejudicial ao 

denunciado Carlos Eduardo Coelho Cardoso, haja vista a alteração do 

artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, na qual especificou a 

qualificação do crime de roubo somente para a hipótese do cometimento 

do crime com emprego de arma de fogo, fixando em 2/3 (dois terços) o 

aumento da pena.

Pois bem.

Trata-se de ação penal oferecida pelo representante do Ministério Público 

contra LUIS FERNANDO ZIMMERMANN, dando-o como incurso nas 

sanções previstas no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal c/c o 

artigo 244-B, caput, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, na 

forma do artigo 69 do Código Penal.

Em detida análise aos autos, verifico que as pretenções do Ministério 

Público merecem ser acolhidas, pelas razões em que passo a expor.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

O artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal dispõe nos seguintes termos:

“Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

(...)

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma;

II – se há concurso de duas ou mais pessoas;

(...)”.

A materialidade do delito de roubo está comprovada através do registro do 

boletim de ocorrência (fls.08-11, 14-17), termo de exibição e apreensão 

(fls.22-24).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório 

colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, pelo auto de prisão em 

flagrante (fls.06-07) e pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas 

(fls.20-21, 31-32, 35-36, 25-26, 27-30), bem como pela fase instrutória 

diante das declarações das vítimas e das testemunhas.

O acusado LUIS FERNANDO ZIMMERMANN, em sua declaração prestada 

na fase inquisitiva, disse:

“Que nega ter realizado o roubo ocorrido nesta madrugada na cidade de 

Pedra Preta/MT; Relata que está ficando a 03 (três) dias na casa do 

MENOR (WANDERSON), pois brigou sua esposa (VITÓRIA, menor de 

idade) e não tinha lugar para ficar; QUE não sabia que o MENOR possuía 

armas em sua casa; Relata que hoje de manhã, estava em um bar, 

esperando o MENOR chegar; Pouco depois chegou o MENOR dirigindo uma 

caminhonete HILUX DE COR PRATA, e chamou o interrogando para ir 

buscar dois amigos na rodoviária; Que foram lá e pegaram as duas 

pessoas, sendo que foi um indivíduo moreno que começou a dirigir a 

caminhonete; Que em nenhum o momento eles disseram o nome ou apelido 

para o interrogado; Que ficaram andando pela cidade, passando próximo 

ao shopping, além de ir ao bairro Cidade de Deus, Que depois o 

interrogado e o MENOR foram deixados na casa do MENOR e os indivíduos 

saíram com a caminhonete, não dizendo para onde iriam e nem o que iriam 

fazer”.

Em juízo o denunciado Luis Fernando, também negou a sua participação 

no roubo, bem como disse que estava andando com o menor Wanderson, 

haja vista que estava ficando na sua residência, pois trabalhava na 

fazenda, e quando foram abordados pela Polícia estavam chegando de 

caminhonete na casa do menor, com dois amigos que disseram que 

buscaram na rodoviária.

Ademais, as vítimas Maria Elizabeth Guerra de Oliveira Santos e Alexandre 
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Henrique dos Santos, ouvidos em juízo, ratificaram as declarações 

prestadas na fase inquisitiva (fls. 27-30), respectivamente, relataram:

“Que é moradora da cidade de Pedra Preta e no dia 19/01/2018 volta das 

01:15hs da manhã foram surpreendidos por 3 suspeitos que pularam o 

muro dos fundos de sua residência, e renderam a família já dentro de sua 

residência, os suspeitos portavam arma de fogo (revólver), a vítima e sua 

família foram amarrados e presos em um dos quartos da residência 

enquanto os suspeitos reviraram a casa à procura de dinheiro, ficaram no 

local aproximadamente por uma hora, um dos suspeitos ameaçava a 

família apontando a arma para a cabeça das vítimas e puxando o gatilho, 

ao saírem levaram uma camionete hilux de placa NPF-1407 de cor prata, e 

um veículo pálio de placa FBC-5096 de cor branca, além de vários objetos, 

tais como 1 (um) tv lg 42' polegadas na cor preta, 2 notebooks, sendo um 

na cor cinza e outro não soube informar, 1 um gps da marca garmim uma 

bolsa feminina contendo todos documentos pessoais da vítima por nome 

de Maria Elizabeth Guerra de Oliveira Santos documentos dos respectivos 

veículos já citados; 01 um veículo Toyota hillux prata e um fiat palio branco, 

01 veículo Toyota hillux 2009/2010 cor prata cabine dupla da placa 

NPF-1407, 01 veículo fiat palio attractive 1.4 2012/2012 na cor branca da 

placa FBC-5096; dois aparelhos celulares, Motorola sendo um moto g, 

outro não soube especificar; aproximadamente 10 bijuterias ou mais; Que 

as vítimas conseguiram de soltar por volta das 04:15 horas quando 

acionaram a polícia militar que compareceu no local, no entanto naquele 

momento nenhuma prisão foi efetuada; Que foram apresentados as 

pessoas de Luis Fernando Zimmermann e Wanderson Marcos da Silva, no 

entanto a vítima não consegue reconhecê-los, visto que não olharam 

diretamente para seus rostos no decorrer do roubo; Que questionado se 

tem mais informações a acrescentar sobre o fato, respondeu que não; 

que dentre os materiais apreendidos pela delegacia especializada de 

roubos e furtos a vítima reconhece como de sua propriedade, diversos 

perfumes, diversas bijuterias/joias, 10 dólares canadenses, 14 pesos, 

1000 cruzados, 1 lanterna, 1 canivete, porta joias, 1 óculos, 1 celular lg, 1 

celular Samsung dourado, 1 celular Samsung branco, 1 celular lenovo, 1 

celular moto g2 preto, 1 relógio, 2 bolsas vermelhas, 1 bolsa bege”.

 “Que por volta das 01:15 horas da manhã do dia 19/01/2018 estava em 

sua residência quando foram surpreendidos por três suspeitos que 

pularam o muro dos fundos e renderam a família já dentro de sua 

residência; Que, não conseguiu ver a fisionomia dos suspeitos, pois 

estava em seu quarto quando foi rendido e colocado no chão, sendo logo 

em seguida coberto por uma coberta e tendo os pés e mãos amarrados 

por cadarços de tênis e fitas adesivas; Que, os suspeitos portavam arma 

de fogo, tipo revólver, sendo que o declarante e sua família foram 

amarrados e presos em um dos quartos da residência enquanto os 

suspeitos reviraram a casa à procura de dinheiro. Em determinado 

momento os suspeitos questionaram se havia revólver na casa. Os 

suspeitos ficaram no local aproximadamente por uma hora e um deles 

ameaçava a família apontando a arma para a cabeça das vítimas e 

puxando o gatilho. Por diversas vezes um deles apontou a arma para a 

cabeça de sua filha e efetuou disparos em seco, com a intenção de 

conseguir dinheiro. Os infratores permaneceram na residência por 

aproximadamente uma hora e meia e ao saírem levaram uma camionete 

Toyota Hilux de cor prata, ano/modelo 2009/10 e um veículo Fiat Pálio de 

cor branca, ano/modelo 2012/12, além de: um TV LG 42' polegadas na cor 

preta, avaliado em R$ 1.000,00, 2 notebooks, sendo um na cor cinza, 

avaliados em R$ 1.500,00 cada, uma bolsa feminina contendo todos 

documentos pessoais da vitima por nome DE MARIA ELIZABETH GUERRA 

DE OLIVEIRA SANTOS, avaliada em R$ 100,00, 2 aparelhos celulares, 

Motorola sendo um moto g, avaliados em R$ 400,00, mala de viagem na cor 

azul, avaliada em R$ 400,00, um óculos da marca Ray-ban, avaliado em R$ 

600,00 e aproximadamente umas 10 bijuterias ou mais; Que as vítimas 

conseguiram de soltar por volta das 04:15 horas quando acionaram a 

polícia militar que compareceu no local; Que nesta data foi informado por 

policiais desta Delegacia que havia sido recuperados diversos pertences 

subtraídos, sendo que ao comparecer reconheceu entre eles: as bijuterias 

de sua esposa, um celular Motorola moto g de cor preta, um óculos da 

marca Ray-ban, uma lanterna de cor preta, três celulares digitais 

danificados, dez dólares canadenses e um canivete de sua propriedade”.

No presente caso, onde se infere a ocorrência do crime de roubo, a 

palavra da vítima deve ser levada em consideração, com extrema cautela, 

pois normalmente, o fato delituoso se desenvolve num ambiente onde se 

encontram tão somente autor e vítima.

A jurisprudência é assente neste sentido:

“48683305 - APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 

PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. 

VALORAÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas dos autos são suficientes para 

embasar um Decreto condenatório pelo crime de roubo simples (art. 157, 

caput., do Código Penal). 2. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES CONTRA 

O PATRIMÔNIO, QUANDO APRESENTADA DE MANEIRA FIRME E 

COERENTE, REVESTE-SE DE IMPORTANTE FORÇA PROBATÓRIA, SENDO 

APTA A EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO, QUANDO CONFRONTADA 

ENTRE SI E PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 3. Os depoimentos de 

policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante 

eficácia probatória, idôneos a embasar o Decreto condenatório, 

principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância 

com as demais provas colacionadas aos autos. 4. Pelo sistema de livre 

convencimento motivado, o julgador é livre na formação de seu 

convencimento, não estando comprometido por qualquer critério de 

valoração da prova, podendo optar livremente por aquela que lhe parecer 

mais convincente. 5. Recurso desprovido. (TJDF; Rec 

2015.03.1.013954-7; Ac. 906.400; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. 

Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE 23/11/2015; Pág. 192).”

 Nota-se que ambas as vítimas afirmaram que foram três indivíduos que 

invadiram a residência onde todos estavam armados, exercendo violência 

e grave ameaça para a subtração dos bens da família.

Ademais, o policial civil Renato Teixeira Barbosa, ouvido em juízo, ratificou 

as declarações prestadas na fase inquisitiva (fls.20-21), onde relatou:

 “Que comunicamos que recebemos informações a respeito de um roubo 

ocorrido na cidade de Pedra Preta-MT na data de ontem, conforme B.O-PM 

2018.21021 e que os suspeitos estariam utilizando os veículos roubados 

nesta cidade, bem como estariam com os objetos do crime em uma 

residência, efetuamos diligências e encontramos a testemunha Vitoria 

Ribeiro de Andrade, que disse ter visto os suspeitos LUIS FERNANDO 

ZIMMERMANN e WANDERSON MARCOS DA SILVA com a referida 

camionete e que disseram estar levando o veículo para a cidade de Campo 

Grande-MS por volta de meio dia. Também relatou, inclusive, a localização 

da residência onde dois suspeitos estariam ficando. Então efetuamos 

diligências no local e os vizinhos relataram que os moradores da referida 

residência haviam saído há pouco tempo, sem nenhum veículo, porém 

perceberam a presença de uma Toyota Hillux de cor clara nesta manhã 

parada na residência. Desta forma efetuamos monitoramento e, após 

algumas horas percebemos os suspeitos correndo em direção à 

residência apontada pela testemunha, momento em que iniciamos a 

abordagem, sendo que LUIS FERNANDO e o adolescente Wanderson, os 

quais reagiram à prisão e estavam com duas armas de fogo na cintura, 

sendo dois revólveres calibre 38, ambos municiados com munições 

picotadas, em razão da resistência dos conduzidos que não deixavam 

algemados e por estarem portando armas de fogo gerando gravíssimo 

risco a integridade física a equipe de policiais foi necessário o uso de 

força moderada ocasionando lesão no supercílio direito do adolescente 

quando em contato com o solo e no suspeito Luis gerando escoriações do 

lado de dentro da boca em razão do uso de aparelho também em contato 

com o solo. A todo o momento o menor Wanderson reagia e falava para 

bater nele, que ele ia acabar com a vida dos policiais. O menor foi levado 

até o pronto atendimento e se negou a realizar a sutura na escoriação por 

ter medo de agulhas, sendo feito apenas um curativo. O suspeito LUIS 

FERNANDO, após o uso moderado da força se manteve quieto. Realizadas 

as buscas dentro da casa encontramos mais um revólver calibre 22 e 

munições, além disso encontramos diversos objetos como brincos, anéis, 

celulares, entre outros, roubados das vítimas, razão pela qual conduzimos 

os suspeitos para a delegacia, juntamente com parte do produto do crime 

e apresentamos à autoridade policial para providências”.

O Investigador de Policia Civil Jeferson Soares Alves quando ouvido em 

juízo ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, confirmando o 

externado acima por seu colega.

 Outrossim, a testemunha Vitória Ribeiro de Andrade, ouvida na fase 

inquisitiva (fls.31-32) asseverou:

“Que conhece FERNANDO (LUIZ FERNANDO) a aproximadamente 02 

(dois) meses; Que em conversa com ele por telefone, sendo que o via 

pessoalmente de 15 em 15 dias; Que FERNANDO alegava que trabalhava 

em fazenda, dizendo que era na região da Pedra Preta/MT; Que durante 

algumas conversas FERNANDO pediu para a declarante procurar uma 

camioneta para ele, dizendo que a vida dele tava difícil, cheio de 
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problemas, e que precisava de um dinheiro extra; Que a declarante citou 

que havia uma camioneta TRITON, próximo da feira da Vila Aurora, mas em 

seguida disse que este veículo pertencia a um primo da declarante, então 

pediu para ele esquecer disto; Que na semana passada a declarante 

recebeu uma ligação de FERNANDO onde ele disse que iria pra Pedra 

Preta/MT, dizendo "vai dar tudo certo tá"(sic), mas não disse que iria 

realizar roubo; Que nesta manhã, por volta das 11: 00 h, o FERNANDO, 

juntamente com ANDERSON (vulgo Menor), e mais um indivíduo que nunca 

havia visto antes, passaram, devagar, em frente a casa da declarante e 

FERNANDO (no banco de trás), disse "tchaw, tô indo (sic)"; Que eles 

estavam em um veículo tipo camionete PRATEADA, GABINE DUPLA, 

MODELO NOVO, sendo o veículo dirigido pela pessoa que a declarante 

nunca havia visto antes; Que ANDERSON estava no lado do passageiro e 

FERNANDO estava no banco de trás; Que a declarante não entendeu o 

significado das palavras de FERNANDO, e depois recebeu uma ligação de 

FERNANDO pelo telefone, onde este disse que iria viajar, dizendo que 

estava indo para Campo Grande/MS e semana que vem voltaria; Que o 

indivíduo que estava dirigindo o veículo tem cabelo baixo dos lados e 

amarrado para trás, mas não conseguiu visualizar a fisionomia; Que 

mostrado a foto de quatro indivíduos dentro de um veículo tipo camionete a 

DECLARANTE RECONHECE com certeza absoluta o indivíduos LUIZ 

FERNANDO ZIMMERMAN (FERNANDO), que está no banco de trás com 

boné e óculos, e vulgo MENOR (WANDERSON MARCOS DA SILVA), que 

está com camiseta de cor branca e sentado no lado do passageiro, como 

sendo as pessoas que passaram em um veículo tipo camionete 

PRATEADA, GABINE DUPLA, MODELO NOVO; Que também se recorda do 

motorista, moreno, cabelo amarrado para trás, com camiseta vermelha, 

não sabe quem é esta pessoa; Quanto ao quarto indivíduo relata que não 

o viu na camionete”.

Depreende-se dos relatos da testemunha Vitória que o denunciado Luis 

Fernando demonstrou o seu intento criminoso anteriormente dizendo que a 

vida dele estava difícil, cheio de problemas, e que precisava de um 

dinheiro extra, bem como disse a Vitória que iria para Pedra Preta-MT, 

dizendo "vai dar tudo certo tá” (sic), e que no momento em foi abordado 

pela Polícia estava com o menor Wanderson em uma residência em 

Rondonópolis com os pertences das vítimas.

Contudo, o menor Wanderson Marcos da Silva, ouvido na delegacia de 

polícia, confessou a autoria do fato, relatando:

“Que neste termo é nomeado curador do menor, o IPC-RENATO TEIXEIRA 

BARBOSA; Que assume que o plano de roubar a caminhonete foi de 

iniciativa do declarante; Que alguém, que não quer delatar ordenou que 

roubassem uma caminhonete; Que juntamente com mais dois indivíduos, 

os quais também não quer delatar, pegaram carona com destino à cidade 

de Pedra Preta na data de ontem (18.01.2017); Que não tinha organizado 

levantamento de possíveis, escolhendo uma situação oportuna; Que todos 

estavam armados; Que passaram diante de uma casa, onde se 

encontrava uma caminhonete HILLUX de cor prata e decidiram efetuar o 

roubo; Que na casa estavam um casal e duas adolescentes; Que 

renderam a todos, deixando-os amarrados; Que afirma que não ameaçou 

e nem ameaçou as vítimas; Que subtraíram vários objetos da casa e 

colocaram no veículo de cor branca, que também pertencia às vítimas; 

Que o declarante foi dirigindo a HILLUX, enquanto seus comparsas no 

veículo de cor branca; Que seguiu sem problemas até Rondonópolis; Que 

ficou aguardando o telefonema do indivíduo que buscaria a caminhonete; 

Que por volta das 10h:00min, o indivíduo ligou, dizendo que estava na 

rodoviária, onde o declarante foi buscá-lo; Que o indivíduo o deixou em 

casa e foi embora a caminhonete; Que os dois indivíduos buscaram o 

declarante e quando estavam na rodovia peixe, acabou combustível, 

situação em que abandonaram o veículo; Que estavam em sua residência, 

quando policiais civis chegaram e o abordaram; Que já foi internado 

diversas vezes pro crimes de roubo e tráfico”.

Nota-se que o menor Wanderson, tenta eximir o denunciado da 

responsabilidade penal, uma vez que atribui o cometimento do crime de 

roubo majorado somente a si, embora tenha dito que executou o intento 

criminoso com mais dois indivíduos.

Contudo, pelas investigações policiais, e no momento em que da 

abordagem, o denunciado estava junto com o menor na residência deste, 

inclusive com a “res furtiva”, e ambos armados, os quais já eram bem 

íntimos.

Insta mencionar que pelos relatos da testemunha Jeferson ouvida em 

juízo, este afirmou que no momento da abordagem do denunciado Luis 

Fernando e do menor Wanderson, o acusado indicou ao Policial um 

aparelho rastreador da frequência do rádio utilizado pela polícia militar, 

dizendo em tom de deboche, bem como foi localizado os bens roubados 

das vítimas.

Desta feita, denota-se que o acusado Luis Fernando Zimmermann praticou 

o crime de roubo majorado junto com o menor Wanderson Marcos da Silva.

Não há dúvidas quanto às majorantes do artigo 157, §2º, incisos I e II, do 

Código Penal.

Pelos depoimentos acima relatados, o denunciado LUIS FERNANDO 

previamente ajustado e com unidade de desígnios juntamente com o menor 

infrator Wanderson, se utilizaram a grave ameaça exercida pelo emprego 

de arma de fogo e violência a vítima, para conseguir subtrair a “res 

furtiva”, restando comprovado pela confissão do menor e pelas provas 

coligidas aos autos, bem acerca dos pertences roubados em posse de 

Luis Fernando e do menor Wanderson, bem como da apreensão de duas 

armas de fogo.

Ademais, não merece acolhimento à tese defensiva acerca da absolvição 

do denunciado por ausência de provas, e por não ter o denunciado 

subtraído a “res furtiva” da vítima e sim o menor o qual este confessa, haja 

vista que se configura a existência da coautoria no crime de roubo 

majorado, onde o acusado tenta se eximir da responsabilidade penal 

imputando a conduta criminosa tão somente ao menor.

A jurisprudência assim preleciona, senão vejamos:

“76567892 - APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. 

TENTATIVAS DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO EM CONCURSO 

FORMAL. CRIME DO ECA. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO. MAJORANTES EVIDENCIADAS. PENA 

CARCERÁRIA REDUZIDA. PENA DE MULTA MANTIDA. MÉRITO. FATO. I. 

Sentença condenatória por tentativas de roubo duplamente majorado (fato 

I), em concurso formal entre si, em concurso material com corrupção de 

menores (fato III), absolvendo o ora apelante da imputação de receptação 

(fato II). Materialidade e autoria delitivas comprovadas. acervo probatório 

seguro quanto às tentativas de assalto a moradores de uma residência, 

pelo apelante, em conjunto com um adolescente, transportados ao local 

por um indivíduo não identificado, somente não consumando o intento 

delitivo pela intervenção da brigada militar, que os deteve após breve 

perseguição. APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVAE E DO REVÓLVER 

COM O IMPUTADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS 

CONVERGENTES, COM ADMISSÃO, PELO RÉU, DA PRESENÇA NO LOCAL 

DURANTE O CRIME. VERSÃO EXCULPATÓRIA FRÁGIL E DERRUÍDA 

PELOS RELATOS DOS OFENDIDOS, QUE EXTERNAM AÇÃO DO 

ACUSADO EM CONSONÂNCIA COM O FIM PATRIMONIAL COLIMADO. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. Ratificação da forma tentada, reconhecida em 

primeiro grau. Visualização, pelo juízo a quo, de afetação de dois 

patrimônios distintos, reconhecendo-se concurso formal entre duas 

tentativas de roubo. MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA 

PELAS PLURAIS MENÇÕES NA PROVA ORAL JUDICIALIZADA, NO 

SENTIDO DE QUE A PRESENÇA DO ARTEFATO EFETIVAMENTE CAUSOU 

TEMOR ÀS VÍTIMAS. APREENSÃO DO REVÓLVER JUNTO AO ACUSADO. 

Desnecessidade de submissão a perícia. Precedentes do STF e do STJ. 

Concurso de agentes demonstrado pelo modus operandi contido nos 

relatos dos ofendidos, com atuação conjunta do apelante com um 

adolescente e, ainda, um indivíduo não identificado. Fato III. A edição da 

Súmula nº 500 do STJ solidificou o entendimento de que o delito de 

corrupção de menores é formal e, portanto, não depende da 

demonstração de que o adolescente que se envolve em ato infracional na 

companhia de um adulto tenha sido corrompido em momento anterior, 

bastando, para sua configuração, a simples presença de menor de 18 

anos acompanhado de um adulto no momento em que este pratica crime. 

Tal entendimento tem a intenção de evitar que o adolescente ingresse no 

mundo do crime e, também, de servir de estímulo para que o menor infrator 

se distancie do universo criminoso. Concurso material entre fatos I e III. 

Correta aplicação de cúmulo material entre os delitos patrimoniais e o de 

corrupção de menores, pois resultaram de desígnios autônomos do réu e 

decorreram de ações dolosas independentes, atingindo bens jurídicos 

diversos. Dosimetria. Delito patrimonial. Pena-base justificadamente 

aplicada acima do mínimo legal, a ele devolvida pela atenuante de 

confissão espontânea, exasperada em 1/6, em razão do concurso formal. 

Reprimenda do crime do ECA ratificada no mínimo legal atinente à espécie. 

Ao final, operado o cúmulo material, a pena carcerária definitiva somada 

vai dosimetrada em 05 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime 

inicial semiaberto. Pena de multa. Desacolhido o pedido para afastamento 

da pena de multa, pois se trata de sanção principal e cumulativa, que não 
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pode ser relevada, por ausência de suporte legal. Mantido o patamar de 30 

dias-multa, à razão unitária mínima legal. Inalteradas as demais 

disposições sentenciais. Apelo defensivo parcialmente provido. Unânime. 

(TJRS; ACr 0329923-95.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara 

Criminal; Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório; Julg. 13/12/2017; DJERS 

18/12/2017)”.

Assim, reconheço a ocorrência das causas de aumento da pena da grave 

ameaça pelo emprego de arma de fogo e do concurso de duas ou mais 

pessoas, dispostas no § 2º, incisos I e II, do artigo 157, do Código Penal.

Desta forma, dúvidas não pairam de que o acusado LUÍS FERNANDO 

ZIMMERMANN se encontra incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I 

e II, do Código Penal, uma vez que subtraiu para si coisa móvel juntamente 

com outro indivíduo menor de idade, mediante grave ameaça com o 

emprego de arma de fogo e violência à vítima, ante a comprovação da 

materialidade do delito e da autoria.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) 

anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Em relação ao crime de corrupção de menores para a prática criminosa do 

roubo juntamente com o menor WANDERSON MARCOS DA SILVA, o 

pedido acusatório também é procedente, uma vez que restou 

incontestável a configuração do crime previsto no artigo 244-B da Lei 

8.069/90.

Havendo evidências da participação do menor de 18 (dezoito) anos na 

companhia de agente imputável na pratica de ação criminosa, por si só, 

esgota a tipicidade do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, não sendo necessária a efetiva demonstração do 

desvirtuamento da vítima da corrupção de menor.

Possuindo os autos, não somente evidências, tendo sido devidamente 

comprovado à autoria e a materialidade do crime, pois o próprio menor 

Wanderson confessou que participou junto no cometimento do crime de 

roubo com mais dois indivíduos, sendo um deles o denunciado, pelas 

provas constantes nos autos.

O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de 

prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior do menor, 

bastando à participação da criança ou adolescente em alguma atividade 

criminosa.

Nesse sentido segue a jurisprudência, senão vejamos:

“52218967 - APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, INC. I E II, CP) EM CONCURSO 

MATERIAL (ART. 69, CP) COM CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, 

DA LEI Nº 8.069/90). RECURSO DA DEFESA. 1. Pretendida absolvição do 

crime de corrupção de menores. Alegação de que o menor de idade já era 

corrompido à época dos fatos impossibilidade. Crime de natureza formal. 

Basta que o menor de 18 (dezoito) anos pratique um ilícito (ato infracional) 

na companhia de uma pessoa maior de idade para configurar o delito. 

Conjunto probatório apto a demonstrar que o apelante cometeu roubo 

circunstanciado na companhia de adolescente. Condenação é medida que 

se impõe. Recurso improvido com providência de ofício. O delito de 

corrupção de menores é de natureza formal, bastando que o sujeito 

penalmente inimputável participe da prática delitiva na companhia de 

pessoa maior de idade para que se consume o crime, prescindindo, pois, 

de efetiva comprovação da corrupção da criança ou do adolescente. 

Tendo em vista que o conjunto probatório aponta, com segurança, que o 

apelante cometeu o roubo circunstanciado na companhia de adolescente 

de apenas 17 (dezessete) anos à época dos fatos, a condenação se 

impõe. Redimensionamento, de ofício, da pena imposta ao crime de roubo 

circunstanciado, ante o afastamento da pejoração das circunstâncias 

judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e dos 

motivos do crime, fixando a pena basilar no mínimo legal. Em decorrência 

da mencionada readequação, fixada, ao final, pela prática dos crimes 

previstos nas normas penais incriminadoras do art. 157, §2º, incs. I e II, 

CP, c/c art. 244-b, Lei nº 8.069/90, em concurso material (art. 69, cp), 

resta a pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. (TJMT; APL 45317/2014; Sinop; 

Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 04/03/2015; DJMT 13/03/2015; Pág. 83).”

Neste mesmo sentido, temos a Súmula n.º 500 do STJ:

“Súmula 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe 

da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Assim, diante das provas produzidas em Juízo, sob crivo do contraditório 

e da ampla defesa, restou comprovado o delito de corrupção de menor, 

visto que o acusado LUIS FERNANDO praticou o crime de roubo 

previamente ajustado e com unidade de desígnios com o menor 

WANDERSON MARCOS DA SILVA, com 17 (dezessete) anos de idade na 

época dos fatos (fls.35-36).

A prova da autoria e materialidade está consubstanciada pelo depoimento 

das testemunhas, acima transcritos, somada ao depoimento do menor, o 

qual confessou que praticou o crime de roubo majorado, o qual estava 

junto com o denunciado Luis Fernando conforme acervo probatório.

Assim, resta evidente que a conduta do acusado LUIS FERNANDO 

ZIMMERMANN ao praticar o roubo juntamente com o adolescente 

WANDERSON MARCOS DA SILVA, configurou outra conduta autônoma e 

independente em relação à primeira, acarretando, assim, a hipótese 

regrada pelo artigo 69 do Código Penal.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E 

CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO POR 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO INQUISITORIAL RENEGADA EM 

JUÍZO. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. 

PROVA SATISFATÓRIA DA A AUTORIA E MATERIALIDADE. CONCURSO 

MATERIAL ENTRE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. 1 O RÉU FOI 

ACUSADO DE, JUNTO COM UM ADOLESCENTE, SUBTRAIR, AMEAÇANDO 

COM ARMA DE FOGO, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS DE UMA 

DROGARIA, INFRINGINDO O ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO 

PENAL, E O ARTIGO 1º DA LEI 2252/54. A AUTORIA E A MATERIALIDADE 

DO DELITO FICARAM EVIDENCIADAS, [...]. 3 O CRIME TIPIFICADO NO ART. 

1º DA LEI 2.254/1954 É DE NATUREZA FORMAL E PRESCINDE DO 

CONHECIMENTO PRÉVIO DOS AGENTES QUANTO À MENORIDADE DO 

CÚMPLICE. COMPROVADA A SIMPLES ACEITAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE 

UM MENOR NA EMPREITADA CRIMINOSA, JUSTIFICA-SE A CONDENAÇÃO. 

4 O CONCURSO DE CRIMES ENTRE ROUBO E A CORRUPÇÃO DO MENOR 

QUE DELE PARTICIPA, CONFIGURA O CONCURSO MATERIAL E 

SUBSEQUENTE SOMA DAS PENAS PARA OS DOIS CRIMES IMPUTADOS 

AO RÉU. O SIMPLES FATO DE INDUZIR O ADOLESCENTE E LEVÁ-LO A 

PARTICIPAR DA AÇÃO CRIMINOSA POR SI SÓ ESGOTA A TIPICIDADE DO 

ART. 1º DA LEI 2.252/54. DAÍ EM DIANTE, LEVÁ-LO AO LOCAL DO CRIME 

PARA JUNTOS PRATICAREM A CONDUTA INCRIMINADORA CONFIGURA 

OUTRA CONDUTA AUTÔNOMA E INDEPENDENTE EM RELAÇÃO À 

PRIMEIRA, ACARRETANDO A INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 69 DO 

CÓDIGO PENAL. MESMO QUE A CONDUTA DE CORROMPER OCORRA NO 

MESMO INSTANTE DAQUELA DE SUBTRAIR, HAVERIA CONCURSO 

FORMAL IMPRÓPRIO, HAJA VISTA A PRESENÇA DE DESÍGNIOS 

AUTÔNOMOS: UM VOLTADO PARA O ATAQUE AO PATRIMÔNIO, E 

OUTRO QUE ATENTA CONTRA O DESENVOLVIMENTO SALUTAR DO 

CARÁTER E DA PERSONALIDADE DO ADOLESCENTE, BEM JURÍDICO 

TUTELADO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. A 

CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO IMPLICARIA O 

CÚMULO MATERIAL DAS PENAS, CONSOANTE O ART. 70 DO CÓDIGO 

PENAL, PARTE FINAL. 5 DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. (TJ-DF - APR: 

557420088070009 DF 0000055-74.2008.807.0009, Relator: GEORGE 

LOPES LEITE, Data de Julgamento: 10/09/2009, 1ª Turma Criminal, Data de 

Publicação: 30/09/2009, DJ-e Pág. 125)” (grifo nosso).

Sendo assim, na referida linha de pensamento, inquestionável a unidade 

de condutas e sua conexão com resultados jurídicos diversos, os quais 

bem podem ser explicitados pela diversidade dos bem jurídicos tutelados: 

no roubo, o patrimônio; e na corrupção, a moralidade e os interesses dos 

menores. De tal forma, urge, ainda, a soma das penas por ambos os 

delitos.

Desta feita, dúvidas não pairam de que o réu LUIS FERNANDO 

ZIMMERMANN se encontra incurso nas penas do artigo 157, §2°, incisos I 

e II, do Código Penal, e do artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, ante a comprovação 

da materialidade do delito e da autoria.

 III)- DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

o fim de CONDENAR o denunciado LUIS FERNANDO ZIMMERMANN, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

pelo artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, e artigo 244-B, caput, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código 

Penal.

Passo a dosar a pena do réu.

DO ROUBO MAJORADO.
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a) - Circunstâncias judiciais

O delito de roubo nos termos do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código 

Penal, possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Quanto à culpabilidade, verifica-se normal à espécie.

Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não possui sentença 

penal condenatória com o transito em julgado a ser valorada.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado.

 Quanto à personalidade do agente também não existem registros 

indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial 

do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se 

mostrou movido por motivos relevantes.

Quanto às circunstâncias, nada há que se valorar.

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria 

tipificação penal.

E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer 

comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (anos) anos, 10 

(dez) meses de reclusão.

b) - Circunstâncias legais

Não verifico a presença de agravantes ou atenuantes.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição de pena.

Contudo, verifico a presença das causas de aumento da pena, previstas 

nos incisos I e II do §2°, do artigo 157, do Código Penal.

Desta forma, aumento a pena do réu em 1/3, temos que resta ao réu a 

pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por entender 

necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação 

supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 30 

(trinta) dias-multa e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o 

valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação 

utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR

a) - Circunstâncias judiciais

O delito de corrupção de menor possui pena de reclusão de 01 (um) a 04 

(quatro) anos.

Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta.

Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não possui sentença 

penal condenatória com o transito em julgado a ser valorada.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros 

indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial 

do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se 

mostrou movido por motivos relevantes.

Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra 

nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria 

tipificação penal.

E, acerca do comportamento da vítima, nada há que se valorar.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão.

b) - Circunstâncias legais

Não verifico a presença de agravantes ou atenuantes.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição ou de aumento de pena, 

razão pela qual, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, por 

entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

DO CONCURSO MATERIAL.

Diante do reconhecimento da figura do concurso material, disposta no 

artigo 69 do Código Penal, as penas estabelecidas pelo cometimento dos 

crimes de roubo e corrupção de menor devem ser somadas, 

perfazendo-se no total de 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE 

RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS MULTAS, O QUE A TORNO DEFINITIVA.

DA DETRAÇÃO PENAL.

O artigo 387, dispõe o seguinte:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(....);

§ 2º - O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de 

determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Verifica-se que o réu foi preso em flagrante delito no dia 19 de janeiro de 

2018, cumprindo desta forma, até esta data, mais de 06 (seis) meses de 

sua pena, devendo este tempo de prisão ser computado na pena definitiva 

do réu.

Desta feita, tendo em vista que a pena de reclusão definitiva é de 06 

(SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES, com fundamento no artigo 33, §2º, 

alínea “b”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME SEMI-ABERTO 

para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em vista o quantum fixado de pena ao réu e por ter sido o crime 

cometido com grave ameaça à pessoa, inviável se mostra a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na forma prevista 

no art. 44 e seguintes do Código Penal e o SURSI, nos termos do art. 77 do 

Código Penal.

DO APELO EM LIBERDADE.

Considerando o “quantum” da pena e a fixação do regime aberto imposto 

ao réu, verifico que tal situação se mostra incompatível com a 

possibilidade de se negar o direito de recorrer em liberdade, uma vez que 

quando da execução da pena, o denunciado não permanecerá 

custodiado, não podendo este permanecer no regime mais gravoso do que 

o fixado na sentença, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE.

IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA DO RÉU.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as 

seguintes providências:

a) expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

Observe-se a detração penal, nos termos do artigo 42 Código Penal.

b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

Tendo em vista que o advogado constituído renunciou ao mandato 

conforme petição de ref: 65, intime-se o réu para que constitua novo 

defensor aos autos, ou em caso de impossibilidade, informe sua 

hipossuficiência financeira, ocasião em que será nomeado defensor 

dativo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52144 Nr: 1515-02.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de ação de reestabelecimento de auxílio-doença com conversão 

em aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela de urgência, ajuizado 

por José Raimundo Gonçalves em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em breve sintaxe, que estão 

preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a manutenção do 

benefício denominado auxílio-doença na condição de segurado obrigatório 
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com conversão em aposentadoria por invalidez.

Com a inicial vieram os documentos de fls.13-26.

Em decisão de ref: 3, fora recebida a presente ação, bem como foi 

indeferida a tutela antecipada pleiteada pelo requerente, ocasião em que 

se determinou a citação do requerido para apresentar contestação no 

prazo legal.

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (ref:11), 

requerendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

O requerente apresentou impugnação à contestação conforme ref:16, 

bem como e petição de ref:19 pugnou pela concessão da tutela de 

urgência.

Em decisão de ref:20, foi indeferida a tutela de urgência, ocasião em que 

fora determinado a realização de perícia médica judicial.

Foi aportado aos autos laudo médico pericial, respondendo aos quesitos 

apresentados pelas partes, emitido pelo médico Dr. Diógenes Garrio 

Carvalho CRM MT 4142, em ref:35.

Por fim, o requerente apresentou impugnação acerca do laudo pericial de 

ref:35, bem como pugnou pela realização de audiência de instrução e 

julgamento, e, em petição de ref:45, o requerente pugnou novamente pela 

concessão de tutela de urgência.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Do julgamento antecipado.

 Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

 I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de 

provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais 

provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento 

mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado 

da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa 

madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção 

de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, 

quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno 

do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a 

realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador 

serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da 

causa. (grifo nosso)

 Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 

10/05/2002

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Inicialmente, indefiro o pedido formulado em ref:41 no que tange a 

designação de audiência de instrução e julgamento, vez que, encontra-se 

suficiente as informações prestadas pelo médico perito, bem como as 

provas que instruem o feito, não havendo a necessidade de audiência de 

instrução e julgamento, haja vista a prova dos autos serem 

exclusivamente documental e pericial.

Do mérito.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão 

presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

demonstrado através de documentação plausível com a pretensão 

vestibular.

Para a concessão do benefício de auxílio-doença pleiteado pelo 

requerente depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

comprovação de segurado com o período de carência exigido em lei, e a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual que exercia por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos.

 O artigo 59, da Lei n° 8.213/91 dispõe sobre o auxílio-doença que diz:

 Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.

Nesse caso o requerente figura como segurado obrigatório da previdência 

social conforme se vê nos autos, a condição de trabalhador urbano foi 

comprovada pela parte autora, através dos documentos pessoais 

juntados às fls.16-21.

Para fins de concessão de benefício previdenciário considera-se 

trabalhador urbano na qualidade de segurado obrigatório, nos termos do 

artigo 11, inciso I, alínea “a”, da Lei de 8.213/91, quando:

 Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

 I - como empregado:

 a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; (grifo nosso).

Em se tratando de período de carência, exigência para concessão do 

benefício requerido pela parte autora, não há que se falar em prazo a ser 

comprovado, tendo em vista a disposição que traz o artigo 26 da Lei n.º 

8.213/91, em que a requerente se enquadra, sendo:

 Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

 II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de 

estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira 

especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...).

A fim de comprovar a sua doença, o requerente juntou aos autos exames 

laboratoriais, diagnósticos, que confirmam ter o requerente perda de visão 

em olho direito em março de 2015, e incapacidade parcial e permanente 

para executar atividades laborais.

 Ademais em resposta aos quesitos de laudo pericial formulado pelas 

partes, fora nomeado perito médico onde se comprovou mediante laudo 

médico emitido pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, em ref:35, que o 

requerente apresenta quadro de perda de visão em olho direito, por edema 

de macula e oclusão de veia central da retina (CID H34.8), com data de 

início da incapacidade desde março de 2015, onde a sua incapacidade 

para o trabalho é parcial e permanente, com perda de capacidade para 

atividades em altura e espaço confinado, não necessitando de ajuda de 

terceiros.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido de concessão do benefício de 

auxílio-doença a segurado obrigatório e portador de doença comprovada, 

vejamos:

“69008540 ¬ PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO¬DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA 

PARCIAL E PERMANENTE. NÃO INDICA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

PELO BAIXO GRAU DE INTRUÇÃO ESCOLAR. ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E 

SOCIAIS NÃO SE COADUNA COM A CONCLUSÃO PERICIAL. TERMO 

INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA 

REFORMADA. O laudo pericial comprova a incapacidade laborativa parcial 

e permanente para atividades que exijam o uso e/ou destreza do membro 

superior direito e afirma não haver indicação para reabilitação profissional 

devido ao baixo grau de instrução do periciando. Os documentos juntados 

aos autos, a análise das condições clínicas e socioculturais da parte 

autora e as informações do perito judicial permitem concluir que seria 

difícil, e até injusto, exigir a reinserção da parte autora na atividade 

habitual ou em outra atividade, sendo forçoso reconhecer a necessidade 

da reabilitação profissional. No caso de ser constatada a incapacidade 

laborativa parcial e permanente para a atividade habitual da parte autora, 

ressaltada a possibilidade de melhora, com tratamento médico, e/ou 

reabilitação para outras atividades, que respeitem as limitações do(a) 

segurado(a), possível a concessão do benefício de auxílio doença, de 

forma a garantir a melhora da patologia apresentada, para o exercício da 

mesma atividade, ou caso não seja possível, para encaminhamento à 

reabilitação profissional, sob responsabilidade da Autarquia federal, para 
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outras atividades, compatíveis com as limitações apresentadas (art. 89 da 

Lei nº 8.213/91). A data de início do benefício por incapacidade deve ser a 

do momento em que devidamente comprovada a incapacidade laborativa 

da parte autora, podendo coincidir com a data do requerimento e/ou 

indeferimento administrativo, ou cessação administrativa indevida, ou 

mesmo, com a data da perícia judicial, ou da citação, em caso de não 

haver requerimento administrativo, devendo-se observar o limite do 

pedido. No presente caso, houve comprovação da incapacidade laborativa 

à época da cessação administrativa do benefício. Preenchendo o 

demandante os requisitos necessários à concessão do benefício de 

auxílio doença, mas não de aposentadoria por invalidez, a parcial 

procedência do pedido é de rigor. Apelação a que se dá parcial 

provimento. (TRF 3ª R.; AC 0003469-15.2017.4.03.9999; Sétima Turma; 

Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis; Julg. 05/06/2017; DEJF 20/06/2017)”. 

(grifo nosso).

Comprovados a qualidade de segurado obrigatório, e a doença do 

requerente, impõe-se ao caso apenas o reestabelecimento do benefício de 

auxílio-doença, em que se enquadra e tem direito a parte autora, não 

sendo o caso de conversão do benefício do auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, haja vista a incapacidade laboral do autor não 

ter sido total.

Nesse prisma, estando presentes os requisitos para antecipação da tutela 

no tocante ao recebimento do benefício, tendo demonstrado ao 

requerente, através do acervo documental e pericial, ser, segurado 

obrigatório, bem como apresentar quadro de perda de visão em olho 

direito, por edema de macula e oclusão de veia central da retina (CID 

H34.8), DEFIRO o pedido da tutela de urgência pleiteado pelo requerente 

para a concessão do benefício previdenciário denominado auxílio-doença.

Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, e condeno o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a reestabelecer o benefício de 

auxílio-doença a José Raimundo Gonçalves, na base de um salário 

mensal, conforme artigo 61, da Lei n.º 8.213/1991, devido a partir da data 

de cessação do benefício, qual seja, 10 de maio de 2015, (Comunicação 

de decisão INSS anexo aos autos) (parcelas vencidas), e a DIP – data do 

início de pagamento das parcelas vincendas, a partir da data desta 

sentença, com observação ao artigo 60, §9º da Lei n.º 8.213/1991.

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO ao requerente José Raimundo 

Gonçalves, a implementação do benefício no prazo de trinta (30) dias, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil reparação é 

evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente 

decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da irreversibilidade inserta 

no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena 

do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a 

que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778).

Sem custas à vista da gratuidade judiciária.

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária.

Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, 22 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48744 Nr: 190-89.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana de Freitas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez, ajuizado por Mariana de Freitas da Silva em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, 

em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, 

requerendo a manutenção do benefício denominado auxílio-doença na 

condição de segurado obrigatório com conversão em aposentadoria por 

invalidez.

Com a inicial vieram os documentos de fls.11-27.

Em decisão de ref: 3, fora recebida a presente ação, ocasião em que se 

determinou a citação do requerido para apresentar contestação no prazo 

legal.

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (ref:11), 

requerendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

O requerente apresentou impugnação à contestação conforme ref:16, 

rechaçando as alegações do requerido.

Em decisão de ref:19, foi determinado a realização de perícia médica 

judicial.

Foi aportado aos autos laudo médico pericial, respondendo aos quesitos 

apresentados pelas partes, emitido pelo médico Dr. Diógenes Garrio 

Carvalho CRM MT 4142, em ref:31.

Por fim, a requerente apresentou impugnação acerca do laudo pericial de 

ref:31, bem como pugnou pela concessão da tutela de urgência.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Do julgamento antecipado.

 Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

 I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de 

provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais 

provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento 

mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado 

da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa 

madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção 

de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, 

quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno 

do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a 

realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador 

serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da 

causa. (grifo nosso)

 Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 

10/05/2002”.

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Do mérito.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão 

presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

demonstrado através de documentação plausível com a pretensão 
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vestibular.

Para a concessão do benefício de auxílio-doença pleiteado pelo 

requerente depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

comprovação de segurado com o período de carência exigido em lei, e a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual que exercia por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos.

 O artigo 59, da Lei n° 8.213/91 dispõe sobre o auxílio-doença que diz:

 Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.

Nesse caso a requerente figura como segurado obrigatório da previdência 

social conforme se vê nos autos, a condição de trabalhadora urbana foi 

comprovada pela parte autora, através dos documentos pessoais 

juntados às fls. 11-27.

Para fins de concessão de benefício previdenciário considera-se 

trabalhador urbano na qualidade de segurado obrigatório, nos termos do 

artigo 11, inciso I, alínea “a”, da Lei de 8.213/91, quando:

 Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

 I - como empregado:

 a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; (grifo nosso).

Em se tratando de período de carência, exigência para concessão do 

benefício requerido pela parte autora, não há que se falar em prazo a ser 

comprovado, tendo em vista a disposição que traz o artigo 26 da Lei n.º 

8.213/91, em que a requerente se enquadra, sendo:

 Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

 II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de 

estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira 

especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...).

A fim de comprovar a sua doença, a requerente juntou aos autos exames 

laboratoriais, diagnósticos, que confirmam ter a requerente quadro de 

hérnia em coluna cervical e lombar, desde 2013.

 Ademais em resposta aos quesitos de laudo pericial formulado pelas 

partes, fora nomeado perito médico onde se comprovou mediante laudo 

médico emitido pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, em ref:31, que a 

requerente é portadora de hérnia de disco cervical e lombar (CID M51 e 

M50), com data de início da incapacidade desde fevereiro de 2013, onde a 

sua incapacidade para o trabalho é parcial e permanente, com 

incapacidade para atividade de merendeira e não para atividade do lar, 

não necessitando de ajuda de terceiros.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido de concessão do benefício de 

auxílio-doença a segurado obrigatório e portador de doença comprovada, 

vejamos:

“69008540 ¬ PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO¬DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA 

PARCIAL E PERMANENTE. NÃO INDICA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

PELO BAIXO GRAU DE INTRUÇÃO ESCOLAR. ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E 

SOCIAIS NÃO SE COADUNA COM A CONCLUSÃO PERICIAL. TERMO 

INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA 

REFORMADA. O laudo pericial comprova a incapacidade laborativa parcial 

e permanente para atividades que exijam o uso e/ou destreza do membro 

superior direito e afirma não haver indicação para reabilitação profissional 

devido ao baixo grau de instrução do periciando. Os documentos juntados 

aos autos, a análise das condições clínicas e socioculturais da parte 

autora e as informações do perito judicial permitem concluir que seria 

difícil, e até injusto, exigir a reinserção da parte autora na atividade 

habitual ou em outra atividade, sendo forçoso reconhecer a necessidade 

da reabilitação profissional. No caso de ser constatada a incapacidade 

laborativa parcial e permanente para a atividade habitual da parte autora, 

ressaltada a possibilidade de melhora, com tratamento médico, e/ou 

reabilitação para outras atividades, que respeitem as limitações do(a) 

segurado(a), possível a concessão do benefício de auxílio doença, de 

forma a garantir a melhora da patologia apresentada, para o exercício da 

mesma atividade, ou caso não seja possível, para encaminhamento à 

reabilitação profissional, sob responsabilidade da Autarquia federal, para 

outras atividades, compatíveis com as limitações apresentadas (art. 89 da 

Lei nº 8.213/91). A data de início do benefício por incapacidade deve ser a 

do momento em que devidamente comprovada a incapacidade laborativa 

da parte autora, podendo coincidir com a data do requerimento e/ou 

indeferimento administrativo, ou cessação administrativa indevida, ou 

mesmo, com a data da perícia judicial, ou da citação, em caso de não 

haver requerimento administrativo, devendo-se observar o limite do 

pedido. No presente caso, houve comprovação da incapacidade laborativa 

à época da cessação administrativa do benefício. Preenchendo o 

demandante os requisitos necessários à concessão do benefício de 

auxílio doença, mas não de aposentadoria por invalidez, a parcial 

procedência do pedido é de rigor. Apelação a que se dá parcial 

provimento. (TRF 3ª R.; AC 0003469-15.2017.4.03.9999; Sétima Turma; 

Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis; Julg. 05/06/2017; DEJF 20/06/2017)”. 

(grifo nosso).

Comprovados a qualidade de segurado obrigatório, e a doença da 

requerente, impõe-se ao caso apenas a concessão do benefício de 

auxílio-doença, em que se enquadra e tem direito a parte autora, não 

sendo o caso de conversão do benefício do auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, haja vista a incapacidade laboral da autora 

não ter sido total.

Nesse prisma, estando presentes os requisitos para antecipação da tutela 

no tocante ao recebimento do benefício, tendo demonstrado a requerente, 

através do acervo documental e pericial, ser, segurado obrigatório, bem 

como ser portadora de hérnia de disco cervical e lombar (CID M51 e M50), 

DEFIRO o pedido da tutela de urgência pleiteado pela requerente para a 

concessão do benefício previdenciário denominado auxílio-doença.

Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, e condeno o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder o benefício de 

auxílio-doença a Mariana de Freitas da Silva, na base de um salário 

mensal, conforme artigo 61, da Lei n.º 8.213/1991, devido a partir da data 

entrada do requerimento administrativo conforme artigo 60, §1°, da Lei n.º 

8.213/1991, qual seja, 13 de novembro de 2013, (Comunicação de decisão 

INSS anexo aos autos) (parcelas vencidas), e a DIP – data do início de 

pagamento das parcelas vincendas, a partir da data desta sentença, com 

observação ao artigo 60, §9º da Lei n.º 8.213/1991.

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a requerente Mariana de 

Freitas da Silva, a implementação do benefício no prazo de trinta (30) dias, 

sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até 

o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil reparação é 

evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente 

decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da irreversibilidade inserta 

no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena 

do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a 

que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778).

Sem custas à vista da gratuidade judiciária.

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 
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11.04.2011), acrescido de correição monetária.

Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, 23 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 17741 Nr: 2708-15.2007.811.0028

 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: Gonçalina Maria Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lea Emile Maciel Jorge de 

Souza-Proc. Federal - OAB:Mat1585180

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 430950-2/2018 e 

430953-7/2018, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111745 Nr: 2078-75.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joenize Maria da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santander Leasing S.A .Arrendamento 

Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9948-A/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 430942-1/2018, 

faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar impugnação ou 

recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no prazo de 02 

(dois) dias utéis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159675 Nr: 4014-33.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Renato Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juenil Natal da Silva, Evaristo Flumencio da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 28,00 (vinte e oito reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159648 Nr: 3994-42.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Renato Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dácio Frederico Gaiva, Hilton Ney Gaíva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 28,00 

(vinte e oito reais), mediante emissão de guia de diligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 13634 Nr: 1708-14.2006.811.0028

 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: Ana Romana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 430920-0/2018 e 

430923-5/2018, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias utéis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70199 Nr: 1350-73.2011.811.0028

 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: Norize Alves da Silva Amorim

 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: Rafael Henrique Fortunato - 

Procurador Federal - OAB:0

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 430906-5/2018 e 

430909-P/2018, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140941 Nr: 4504-89.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Ares Silva Oliveira

 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:

 Intimar parte autora da juntada de ofício de ref.49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140940 Nr: 4503-07.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Pereira Leite de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 
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OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de ref.46

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158178 Nr: 3453-09.2018.811.0028

 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: Marcio da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Fonte Costa Marques, 

Emerson Douglas da Costa Marques, INDALECIO DA COSTA MARQUES 

NETO, MATHEUS DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 22

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158178 Nr: 3453-09.2018.811.0028

 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: Marcio da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Fonte Costa Marques, 

Emerson Douglas da Costa Marques, INDALECIO DA COSTA MARQUES 

NETO, MATHEUS DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Certifico e dou fé que, os Embargos de ref. 16, foram distribuídos com o 

código nº 161047

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138565 Nr: 3425-75.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrosa Alfa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de ofício de ref.35

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138015 Nr: 3233-45.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gregoria Rodrigues dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de ofício de ref. 33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137902 Nr: 3193-63.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Alves Martins

 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:

 Intimar parte autora da juntada de ofício de ref.39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135321 Nr: 2075-52.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Benedita Sarde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ref.49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135297 Nr: 2068-60.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE DE ALMEIDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ref.54

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59639 Nr: 1526-86.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Lucia Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Intimar as partes para no prazo legal manifestar sobre a juntada de 

ref.112

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161138 Nr: 4627-53.2018.811.0028

 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: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIARA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.Por consequência, determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa requerente ou quem este indicar.Lavre-se 

o respectivo termo de compromisso. Efetivada a medida, cite-se o em 

consonância com o art. 212, § 2º do NCPC para apresentar contestação 

no prazo previsto no artigo 335 NCPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias 

a contar da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04)Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56508 Nr: 706-67.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Criadores de Borcoletas de 

Pocone-MT, Tania Rondon da Silva, Leonite Mendes dos Santos, Gilmara 

Minas Nova, Maria Laurinda de Carvalho e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 CÓDIGO: 56508

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros nos moldes do 

art.854 do CPC.

 Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE BORBOLETAS DE 

POCONÉ, CNPJ: 06.956.915/0001-51 no valor de R$12.944,87 (doze mil 

novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta sete centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146709 Nr: 7401-90.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Homologo a desistência para que surtam seus efeitos legais. Defiro a 

juntada de documentos.

 2. DECLARO encerrada a instrução. Encaminhem-se os autos para 

Memoriais escritos.

 3. Após, CONCLUSOS, para sentença.

4. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151366 Nr: 781-28.2018.811.0028

 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: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Cristina Barreto dos 

Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 422501-5/2018, 

faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar impugnação ou 

recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no prazo de 02 

(dois) dias utéis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160420 Nr: 4324-39.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Duarte, Marcos José de Almeida 

Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 Intimar advogado do acusado Marcos José de Almeida Lobo para no 

prazo legal apresentar defesa prévia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144233 Nr: 5853-30.2017.811.0028

 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: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA DA SILVA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da certidão do oficial de justiça de ref. 19

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010867-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010867-53.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROBERTO JOSE DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 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. 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 
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juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, conforme o 

áudio acostado pela parte reclamada em contestação, inclusive com a 

solicitação de envio de boleto/informações ao e-mail do autor. 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. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Assim, merece guarida o 

pedido realizado pela parte reclamada quanto a litigância de má-fé com 

escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da parte 

reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos fatos. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REVOGO a liminar outrora concedida, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e, concernente ao pedido de litigância de má-fé 

realizado pela parte reclamada, CONDENO a reclamante a pagar à parte 

ré, a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizado desde a 

propositura da ação. 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: 8019440-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS COSTA BARROS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019440-17.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO LUCAS COSTA 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 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. Das 

preliminares A requerida alega em sede de preliminar que este juízo deve 

negar qualquer pedido de desistência formulado pela parte autora. Porém 

não há que se falar em negativa, ante a ausência do pedido e suas 

justificativas. Sendo apresentado, no momento oportuno o pleito será 

devidamente analisado, em consonância com a legislação processual 

vigente. Razão pela qual REJEITO a preliminar. Argumenta que a 

requerente não juntou o comprovante original emitido diretamente no 

balcão do CDL. Que os demais extratos são exclusivos de empresas, de 

caráter confidencial para auxiliar as empresas. Ocorre que o referido 

argumento não deve prosperar, pois não atrapalha a decisão da lide. O 

simples fato do extrato não ser o original emitido no balcão não indica 

fraude. Corroborando, a própria requerida acostou aos autos no ID 

8608362, que a referida restrição inserida 13/09/2014, foi retirada do 

sistema em 15/02/2017, atendendo ordem judicial deferida na Tutela. 

Razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada e passo a análise do 

mérito da demanda. Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por JOAO LUCAS 

COSTA BARROS em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO). Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte requerente. Aliás, no caso é clara 

a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e aos réus 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 aos réus 

alegarem, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugnam o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Narra a inicial que a 

parte requerente foi surpreendida com a recusa do seu cadastro em uma 

loja do comercio local, em razão do seu nome estar inserido nos órgãos de 

restrição de proteção ao crédito, referente ao débito de R$ 110,54 (cento 

e dez reais e cinquenta e quatro centavos) - contrato n. 0201760368. 

Sustenta que desconhece o valor apontado na cobrança, em razão da 

sua relação com a empresa requerida ser na modalidade linhas 

PRE-PAGAS e não gera contas a pagar. Em que pese, na contestação, a 

requerida afirma que o débito é oriundo da linha (65) 99923-0643 – 

contrato 0201760368 habilitada em 12/12/2013 na modalidade pré-paga e 

que posteriormente migrou para o plano VIVO CONTROLE ILIMITADO, que 

está cancelada pela falta de pagamento. A empresa não comprovou 

devidamente a relação jurídica entres as partes, esclareceu que não há 

contrato escrito na modalidade pré-paga, porém não juntou o áudio da 

gravação da alteração do plano, nem as faturas com o detalhamento dos 

serviços. Ante a ausência de prova cabal, para a elucidação da presente 

demanda, não há outra alternativa, se não declarar a inexistência do 

débito. E indeferir o pedido contraposto. A requerente não nega a 

utilização dos serviços, porém afirma de forma absoluta que sua linha era 

pré-paga, sendo assim não gerava contas a pagar, portanto a cobrança e 

a restrição são totalmente indevidas. 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. 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. De outro norte, 

quem se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela 

pecha de mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço 

para concluir que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada 

junto ao grupo social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento 

psíquico e moral, passível de reparação. Da aplicação da Súmula 385/STJ, 

não há que ser aplicada os efeitos dessa súmula, pois no momento da 

distribuição da demanda, não havia outras restrições. Razão pela qual o 

referido argumento não deve prosperar e impedir a responsabilização da 

empresa requerida. Constatada a indevida inscrição do nome da 

requerente em órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano 

moral que enseja a indenização, independentemente de qualquer 

comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente presumível, o 

que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a 

requerida. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito de R$ 110,54 (cento e dez reais e 

cinquenta e quatro centavos) - contrato n. 0201760368; bem como 

TORNAR definitiva a tutela deferida no ID 8608345; 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 processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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: 1000386-19.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Intimação das partes para audiência no dia 8 de outubro de 2018 as 

16:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-20.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

IVANETE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

16:15h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-16.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARLOS MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de outubro de 2018 as 

17:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-08.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOCIMEIRE ESCOLASTICA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

14:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-50.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

15:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-05.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

LAURO PEREIRA LEITE 98018817120 (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 8 de outubro de 2018 as 

16:45h.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014165-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE LUCAS DA SILVA DE PAULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de outubro de 2018 as 

13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014165-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE LUCAS DA SILVA DE PAULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de outubro de 2018 as 

13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018171-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

16:10h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS (ADVOGADO(A))

MARIA BENEDITA SALES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de outubro de 2018 as 

15:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013802-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIANA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013802-66.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ELIANA CRISTINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Trata-se de 

reclamação cível onde a parte autora alega que contratou os serviços de 

TV por assinatura, pagando a taxa de instalação, na qual fora informada 

que no prazo de 05 (cinco) dias uteis o serviço lhe seria prestado. Assim, 

pela não realização do serviço no lapso de tempo informado, requer a 

indenização por danos morais, bem como a condenação da reclamada em 

obrigação de fazer para instalação do aparelho em sua residência. A 

promovida aduziu que a demanda merece ser julgada improcedente, haja 

vista que não houve danos de sua parte que pudesse ofender o 

patrimônio da autora. 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. Incompetência 

Territorial. Rejeito esta preliminar, uma vez que a própria parte reclamada 

confirma o endereço da reclamante nos documentos que colaciona nestes 

autos, não havendo que se falar em incompetência territorial para 

propositura da demanda nesta comarca. Perda do objeto. Rejeito a 

preliminar de perda do objeto da demanda, uma vez tendo prestado o 

serviço a reclamante, tendo em vista que tal preliminar se confunde com o 

mérito da demanda, momento em que será analisada junto a aquele. 

Retificação do Polo Passivo. Acolho a preliminar para retificação do polo 

passivo em razão da ré ter sofrido incorporação, passando a ter a 

nomenclatura de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Vencida as 

preliminares, passo, pois, à análise do mérito. A demanda merece a parcial 

procedência, uma vez que a parte autora logrou demonstrar o regular 

pagamento dos serviços junto a reclamada, sem a devida prestação de 
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serviços dentro dos prazos ofertados pela promovida. Ainda, em áudio 

acostado pela demandada, ficou evidenciado que somente no mês de maio 

de 2017 é que fora instalado o serviço de TV por assinatura contratado, 

uma espera de quase cinco meses aproximadamente, evidente descaso 

para com a consumidora. 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. Ressalto 

que o caso apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a 

empresa reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Portanto, não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável. Nesse sentido é também o 

seguinte julgado: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE SERVIÇO. TV 

POR ASSINATURA. DEFEITO DE INSTALAÇÃO. DEMORA NA SOLUÇÃO 

DOS DEFEITOS CONSTATADOS. DESCASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, COM CARÁTER DISSUASÓRIO. Descumprimento 

contratual configurado, tendo em vista a demora na solução dos defeitos 

constatados na instalação de TV por assinatura, evidenciando o descaso 

e o desrespeito da empresa ré para com o consumidor. Ausência de 

solução para o defeito, inclusive, após requerimento junto ao PROCON. 

Dano moral configurado, em face da demora na solução do litígio, bem 

assim da avançada idade da parte autora, cujo quantum indenizatório se 

mostrou excessivo, comportando minoração, a fim de se adequar aos 

parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, em casos análogos. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004399234, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda 

Carravetta Vilande, Julgado em 08/05/2013). (grifei). 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 a suspensão/cancelamento dos serviços de TV por 

assinatura mesmo em condição de adimplente. 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, REJEITO as preliminares quanto a incompetência territorial e 

perda do objeto da ação, no mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a 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). 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: 1000641-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA DE CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000641-11.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LEILA MARIA DE CAMPOS 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos. Trata-se de reclamação 

pela parte autora em face da requerida sob a alegação de que as suas 

faturas com referência ao mês de outubro/2017, possui valor exorbitante 

o qual não se adequa à sua real média de consumo, entre R$ 100,00 (cem 

reais) e R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Aduz ainda que em função 

da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, 

relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela promovida. 

Postula a condenação da reclamada a declarar o débito inexistente, bem 

como a indeniza-la quanto a ocorrência de danos morais. A reclamada, em 

sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado 

na fatura de energia elétrica da parte reclamant, haja vista que eles foram 

obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, 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. Preliminar 

de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da 

matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte Reclamada possui 

condições técnicas de realizar a prova requerida. Ultrapassada a 

preliminar, passo à análise do mérito da causa. 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 energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial (movimento nº 1), verifico ser flagrante a falha 

na sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da 
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leitura do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria 

de forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de outubro de 2017, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. 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 energia 

elétrica 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 é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, 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, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

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. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. 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, MANTENHO a liminar concedida, tornando-se definitiva, 

REJEITO a preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, DECLARO INEXISTENTE o débitos objeto da lide com a consequente 

nulidade da fatura das faturas de junho a outubro de 2017, devendo a ré 

promover o refaturamento dentro da média plausível, 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). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000270-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000270-47.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO MARTINS 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte 

autora em face da requerida sob a alegação de que as suas faturas com 

referência ao mês de março/2017, possui valor exorbitante o qual não se 

adequa à sua real média de consumo, entre R$ 500,00 (quinhentos reais) 

e R$ 600,00 (seiscentos reais). Aduz ainda que em função da falha na 

prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, relatando o 

ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela promovida. Postula a 

condenação da reclamada a declarar o débito inexistente, bem como a 

indeniza-la quanto a ocorrência de danos morais. A reclamada, em sua 

defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na 

fatura de energia elétrica da parte reclamant, haja vista que eles foram 

obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, 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 energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial das faturas 
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juntadas na petição inicial (movimento nº 1), verifico ser flagrante a falha 

na sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da 

leitura do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria 

de forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de março de 2017, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. 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 energia 

elétrica 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 é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, 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, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

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. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. 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, MANTENHO a liminar concedida, tornando-se definitiva, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, 

para tanto, DECLARO INEXISTENTE o débitos objeto da lide com a 

consequente nulidade da fatura das faturas de março de 2017, devendo a 

ré promover o refaturamento dentro da média plausível, 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). 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: 1000763-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALEX VITAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000763-24.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ALEX VITAL DA SILVA 

REQUERIDO: CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A 

Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora 

responsabilizar a reclamada por danos advindos de um assalto sofrido no 

âmbito de trabalho, no qual fora subtraído seu aparelho celular. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Uma rápida olhadela nos fatos esposados pelas partes se verifica que o 

juizado especial e incompetente para julgar tal demanda, uma vez que 

tratando-se da fato ocorrido no âmbito da relação trabalhista, deve ser a 

demanda levada àquela justiça especializada. Note-se que a competência 

do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado 

pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do juízo. A presente ação encontra vedação para tramitar no âmbito dos 

Juizados Especiais, vez que a Emenda Constitucional n. 45/2004, elencou 

no art. 114: "Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

(...). VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 

decorrentes da relação de trabalho; (...). IX outras controvérsias 

decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. Também o é texto da 

Sumula Vinculante n. 22 do STF, transcrevo: “A Justiça do Trabalho é 

competente para processar e julgar as ações de indenização por danos 

morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por 

empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam 

sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda 

Constitucional 45/2004.” De igual maneira, cabe transcrever julgado 

semelhante ao caso: COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO 

DECORRENTE DE ASSALTO SOFRIDO NO LOCAL DE TRABALHO, 

PROPOSTA POR EMPREGADA EM FACE DO EMPREGADOR – ACIDENTE 

DO TRABALHO – SÚMULA VINCULANTE Nº 22, DO STF – COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ANULAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA. 

Deve ser anulada ex officio a sentença proferida na Justiça Comum, que 

julga ação de indenização proposta por empregada em face do 

empregador, por dano decorrente de assalto sofrido no local de trabalho, 

por se tratar de dano decorrente da relação de emprego, da competência 

da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VI, da CF, e da Súmula 

Vinculante nº 22, do STF. RESULTADO: sentença anulada, apelação 

prejudicada. (Número: 00050692120118260101 TJ/SP Relator: Alexandre 

Coelho Data do Julgamento: 19/08/2015). Grifei. Por outro lado, deixo de 

ordenar a prévia intimação da parte autora nos termos do art. 51, §1º da 

Lei n. 9.099/95, eis que necessária apenas quando possível a correção do 

vício. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇAO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, 

combinado o art. 114, VI da CF e Sumula Vinculante n. 22 do STF, ante a 

reconhecida incompetência deste Juízo, 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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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015542-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ERASMO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015542-93.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ERASMO SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, arguida pela reclamada, uma 

vez que ficou demonstrada a relação jurídica da parte autora a época dos 

fatos, já que não demonstra a parte reclamada o contrario. Passo à 

análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são improcedentes. 

Narra a parte reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de 

maio, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 

40 horas, a qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial 

passíveis de indenização por dano moral. A reclamada, em sua defesa, 

afirma que o dito “Apagão” não configura dano moral passível de 

indenização, bem como a ausência de pedido de providências na via 

administrativa. Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes, 

de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Inicialmente, insta pontuar que nas demandas julgadas por 

esse juízo havia consideração quanto aos danos morais na situação 

versada, porém em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou 

clarividente que a situação deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 

15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. 

Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a 

ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento 

de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento 

do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão 

acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões 

recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o 

conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em 

recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, 

de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Da mesma forma, não havendo prova dos danos 

materiais, não há que se falar no dever de indenizar. Devemos considerar 

que a população da cidade de Poconé é de 32.241 pessoas, sendo certo 

que se todos os consumidores da empresa ingressarem em juízo e 

obtiverem indenizações volumosas, poderá diminuir de forma significativa 

o patrimônio da empresa, causando danos aos demais consumidores da 

concessionária. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Pocon%C3%A9) Analisando 

a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais 

supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, o promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 

gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, REJEITO a preliminar suscitada, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto os autos a MM Juiz 

Togado 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-24.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JUAREZ BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010242-24.2014.8.11.0028. REQUERENTE: LUIZ JUAREZ BENTO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Passo à análise do MÉRITO 

da demanda. Os pedidos do autor são improcedentes. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. A reclamada, em sua defesa, afirma que o 
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dito “Apagão” não configura dano moral passível de indenização, bem 

como a ausência de pedido de providências na via administrativa. Pois 

bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Inicialmente, insta 

pontuar que em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou 

clarividente que a situação relativa aos danos morais provenientes de 

corte no fornecimento de energia deve ser apreciada sobre outra ótica, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 

15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. 

Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a 

ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento 

de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento 

do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão 

acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões 

recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o 

conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em 

recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, 

de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Da mesma forma, não havendo prova dos danos 

materiais, não há que se falar no dever de indenizar. Saliento, que a parte 

autora embora tenha colacionado notas fiscais de conserto do 

transformador queimado pela interrupção de energia, não logrou êxito em 

provar o pedido administrativo junto a reclamada. Assim, forçoso caminhar 

pela procedência de indenização por danos materiais, haja vista a 

insuficiência de provas colacionadas aos autos. Nessa esfera, o 

promovente alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, não 

superam a condição de dissabor cotidiano, não gerando danos morais. 

Desse modo, adotando-se esta nova inteligência ventilada pelo STJ não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto os autos a MM Juiz 

Togado 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-28.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE APARECIDA FONSECA DE MORAES - ME (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010061-28.2011.8.11.0028. REQUERENTE: ROSIANE APARECIDA 

FONSECA DE MORAES - ME REQUERIDO: JULIENE APARECIDA DA SILVA 

Vistos. 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código 

de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias”. 4. No presente caso, este juízo ordenou a 

intimação da parte autora/exequente para manifestar-se quanto ao teor da 

certidão de movimentação Num. 9173725, para que procedesse a juntada 

de novo endereço da parte executada/reclamada, contudo, manteve-se 

inerte. 5. Consigno que o abandono da causa provocado pela parte 

reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da celeridade e 

economia processual, que permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da 

Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 

7. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

8. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). 9. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações devidas. 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: 8010088-40.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DANIEL FERREIRA FIGUEIREDO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO NUNES RONDON - ME (REQUERIDO)

L A SILVA RODNON - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010088-40.2013.8.11.0028. REQUERENTE: DANIEL FERREIRA 

FIGUEIREDO & CIA LTDA - ME, CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO REQUERIDO: L 

A SILVA RODNON - ME, DIEGO NUNES RONDON - ME Vistos. 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. 4. No presente caso, este juízo ordenou a intimação da parte 

autora/exequente para manifestar-se quanto ao teor da certidão de 

movimentação Num. 11566871, para que procedesse a juntada de novo 

endereço da parte reclamada, contudo, manteve-se inerte. 5. Consigno 

que o abandono da causa provocado pela parte reclamante/exequente vai 

a confronto com os princípios da celeridade e economia processual, que 
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permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante 

ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

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-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000784-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NELZA PONTES SIQUEIRA (AUTOR(A))

ELIZEU FELIS DE LIMA (AUTOR(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIVALDO DIAS ARAUJO (RÉU)

ADEMIR DA SILVA ARAUJO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000784-67.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELIZEU FELIS DE LIMA, NELZA PONTES SIQUEIRA RÉU: 

ADEMIR DA SILVA ARAUJO, EMIVALDO DIAS ARAUJO Nos termos dos 

artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por 

intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim 

de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do processo, 

devendo ser juntada aos autos declaração de imposto de renda, CTPS 

assinada ou outro documento que comprove a hipossuficiência financeira 

dos requerentes, sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, 

certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000803-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. P. (REQUERENTE)

J. D. S. P. (REQUERENTE)

R. G. N. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000803-73.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JANAINA DA SILVA PEREIRA, FERNANDO VIEIRA PEREZ 

De início,importante frisar que o cônjuge varão se qualificou como 

engenheiro agrônomo e sequer anexou aos documentos que comprovem 

sua renda (contracheques e/ou extrato bancários dos últimos três 

meses), além disso, em que pese as dívidas contraídas, extrai-se dos 

autos que as partes possuem patrimônio considerável. Assim, 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 real impossibilidade de arcar com as custas 

processuais ou anexar aos autos comprovante de pagamento das custas, 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THANIA MATOS ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000768-16.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): THANIA MATOS ALVES DA SILVA RÉU: CONFRESA 

PREFEITURA MUNICIPAL THANIA MATOS ALVES DA SILVA ajuizou ação 

de cobrança c/c obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE 

CONFRESA/MT, ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que 

foi efetivada ao cargo de Apoio a Serviços de Saúde, através de 

concurso público realizado pela prefeitura municipal de Confresa/MT, a 

qual tomou posse em 01.03.2013, bem como adquiriu estabilidade em 

01.03.2016. Ademais, segundo a requerente, após três anos, sua 

remuneração deveria receber ajustes, conforme progressões horizontais 

e verticais, o que, segundo ela, não ocorreu, além de benefícios 

estabelecidos pela própria administração pública através de Leis 

Complementares. Diante disso, requer o pagamento das verbas devidas. 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 02/105. É o relatório. Decido. 

Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se o requerido e intime-se o 

requerente para a audiência de conciliação no dia 17 de setembro de 

2018, às 15h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de contestação 

iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC). Defiro 

à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do NCPC, ressalvando a possibilidade de revogação. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000281-46.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SEVERO DIAS (AUTOR(A))

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIENE DE SOUSA LOPES (RÉU)

ADAO MENDES DE SOUSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000281-46.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOAO SEVERO DIAS RÉU: ADAO MENDES DE SOUSA, MARIA 

ELIENE DE SOUSA LOPES Ponderando a alegação de pobreza nos autos, 

defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, ressaltada a 

possibilidade de revogação. Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às 

12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º 

do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o 

passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência 

designada. Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56001 Nr: 997-95.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rosseto, Catia Horner de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado Marcelo Rosseto foi citado por edital 

(ref. 65) e não apresentou manifestação, nomeio como curador especial à 

Defensoria Pública, a qual deverá ser intimada para o regular 

prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66039 Nr: 1732-94.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905 - SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro (ref.15).

 Expeça-se carta precatória de citação/intimação do executado, nos 

termos da decisão de ref. 04, atendando-se para o endereço atualizado 

encartado na ref.15.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74814 Nr: 5589-51.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N G D OLIVEIRA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação do executado para, 

em três dias, pagar a dívida.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários 

advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, 

reduzo a verba em 50%.

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos 

termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”.

 Caso o executado não seja localizado para ser citado, o(a) oficial de 

justiça deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte 

exequente, nos termos do §2º do referido dispositivo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66043 Nr: 1734-64.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAS ANDRÉ FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905 - SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro (ref.29).

 Expeça-se carta de citação/intimação do executado, nos termos da 

decisão de ref. 04, atendando-se para o endereço atualizado encartado 

na ref.29.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65106 Nr: 1355-26.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto José Ferleti, vulgo "Galego"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação do executado para, 

em três dias, pagar a dívida.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários 

advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, 

reduzo a verba em 50%.

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos 

termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”.

 Caso o executado não seja localizado para ser citado, o(a) oficial de 

justiça deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte 

exequente, nos termos do §2º do referido dispositivo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52556 Nr: 2193-37.2014.811.0059

 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: CSC, ESC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa da Silva Carneiro - 

OAB:25.186/O

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao pagamento de 

alimentos na importância de 30% salário mínimo, além de 50% das 

despesas extraordinárias com o infante, as quais deverão ser 

comprovadas mediante nota fiscal (material escolar, despesas com saúde, 

vestimentas, entre outros), a ser depositado até o dia 10 de cada mês na 

conta bancária a ser fornecida pela requerente. Considerando a 

nomeação de defensora dativa para apresentação de contestação, haja 

vista que o requerido foi citado por edital, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 02 URH’s 

em favor da advogada Larissa da Silva Carneiro – OAB/MT 25.186.Sem 

custas e honorários. Ciência ao MPE.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21184 Nr: 565-48.2011.811.0049

 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: JSS, WSS, WSdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia M.ª F. de Freitas - 

OAB:9.482-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA DA SILVA 

CARNEIRO - OAB:25186/O

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao 

pagamento de alimentos na importância de 40% salário mínimo, além de 

50% das despesas extraordinárias com os infantes, as quais deverão ser 

comprovadas mediante nota fiscal (material escolar, despesas com saúde, 

vestimentas, entre outros), a ser depositado até o dia 10 de cada mês na 

conta bancária a ser fornecida pela requerente. Considerando que a ação 

foi proposta conforme termo de cooperação entre os advogados militantes 

na Comarca e o Poder Judiciário, época em que ainda não tinha sido 

instalado a Defensoria Pública nesta Comarca, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 04 URH’s 

em favor da advogada Tânia Maria Ferreira de Freitas – OAB/MT 

9.482-A.Ao mesmo tempo, tendo em vista a nomeação de defensora 

dativa para apresentação de contestação, haja vista que o requerido foi 

citado por edital, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 02 URH’s em favor da advogada 

Larissa da Silva Carneiro – OAB/MT 25.186.Cadastre-se as procuradoras 

supra no sistema Apolo a fim de que recebam as intimações. Sem custas 

e honorários. Ciência ao MPE.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74958 Nr: 5663-08.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique de Souza Rocha, Catia Regina Jornooki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO , MUNICIPIO DE 

CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Intime-se a parte autora nos termos requerido pelo Parquet.

Com o retorno, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64037 Nr: 939-58.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILAIR CARLOS DA CRUZ ME, PRISCILA 

ALVES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067 - MT, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação do executado para, 

em três dias, pagar a dívida.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários 

advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, 

reduzo a verba em 50%.

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos 

termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”.

 Caso o executado não seja localizado para ser citado, o(a) oficial de 

justiça deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte 

exequente, nos termos do §2º do referido dispositivo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50776 Nr: 675-12.2014.811.0059

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canabrava do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genebaldo José Barros, Lourival Martins 

Araújo, Nova Guia Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16.056 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CANABRAVA DO NORTE em face de GENEBALDO JOSÉ BARROS, 

LOURIVAL MARTINS ARAÚJO e NOVA GUIA CONSTRUÇÕES LTDA, todos 

devidamente qualificados.

À f. 51, foi deferido o pedido inicial e determinada a notificação dos 

requeridos.

Os requeridos foram devidamente notificados (fl. 58).

É o breve relato. Decido.

Nos termos do artigo 729, do Código de Processo Civil, deferida e 

realizada a notificação, os autos serão entregues ao requerente.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito e determino a entrega dos autos 

à parte autora.

Decorrido o prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da sentença, 

sem que a parte autora providencie a retirada dos autos, determino o 

arquivamento do presente feito com as baixas necessárias.

Custas pela parte requerente.

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67667 Nr: 2250-84.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa de Amparo À Familia, Idoso, Criança e 

Adolescente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Alegre do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Marcio Vareiro - 

OAB:MT 15.287/B, LAURO JOSÉ DA MATA - OAB:3774, Raphael Alves 

Cristiano - OAB:23523/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 ....DEFIRO o pedido de produção das provas testemunhal, documental, 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão.Assim sendo, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 02 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 12H30MIN (HORÁRIO OFICIAL DE MT), devendo o 

rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes da 

audiência.Intimem-se, pessoalmente, os requerentes, advertindo-os da 

sanção prevista no art. 385, §1º, do CPC. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do 

CPC/2015.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84112 Nr: 5557-12.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA PEREIRA DOS SANTOS DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68035 Nr: 2427-48.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augustinha Leite Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença (ref. 51), 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado 

(ref.61).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de ref.51 e determino a expedição do 

competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80485 Nr: 3254-25.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SIRLENE DE SOUZA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92497 Nr: 10692-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESARINA ALVES DA CUNHA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença (ref. 43), 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado 

(ref.54).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de ref.43 e determino a expedição do 

competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87499 Nr: 7777-80.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar Pereira dos Santos, Vulgo "Batista"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, por 

intermédio do advogado constituído, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69696 Nr: 3279-72.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dilva dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65106 Nr: 1355-26.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto José Ferleti, vulgo "Galego"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para cumprimento do 

mandado, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74814 Nr: 5589-51.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N G D OLIVEIRA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

a intimação da parte autora por meio de seu advogado, para providenciar 

o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 1.758,30 

(mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), para 

cumprimento do mandado supra, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 

(três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme 

portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64037 Nr: 939-58.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILAIR CARLOS DA CRUZ ME, PRISCILA 

ALVES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067 - MT, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

a intimação da parte autora por meio de seu advogado, para providenciar 

o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 267,60 

(duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 
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de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6226 Nr: 516-84.2005.811.0059

 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: Euripedes Bento Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ofício COREJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69198 Nr: 3022-47.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17286 Nr: 1130-16.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Estevam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ofício COREJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19412 Nr: 157-27.2011.811.0059

 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: Edemar Metke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data o médico perito nomeado 

nestes autos, Dr; Mário Victor Barini Perini - CRM/MT 4939, entrou em 

contato com esta secretaria e informou que o requerente Edemar Metke, 

não compareceu na perícia designada para o dia 06/07/2018. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80202 Nr: 3109-66.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDR, HROdRM, EEOdRM, EOdRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B, Jonne Carlos de Souza Oliveira - OAB:19642

 SENTENÇA

JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes, de 

modo que decreto o divórcio de EULIANA LÚCIA DOS REIS e EDNALDO 

OLIVEIRA MAIA, fazendo cessar todos os deveres inerentes ao 

casamento. Sem custas e honorários. Expeça-se o respectivo mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Oficie-se para 

desconto em folha de pagamento. Considerando que a advogada dativa 

participou, tão somente, da audiência de instrução, condeno o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento de 02 URD’s em favor da procuradora. Dra. 

Denuélita Bispo dos Santos – OAB/MT 17.569-B. Saem os presentes 

intimados. Publicada em audiência, registre-se e, após a adoção das 

providências necessárias, arquivem-se os presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44763 Nr: 661-62.2013.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Candido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosária Pinto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 DECISÃO

Encerrada a instrução, abra-se vista a parte autora e parte ré para, em 

prazos sucessivos de 15 dias, apresentarem razões finais escritas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50102 Nr: 94-94.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Flavia Gonçalves Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Moradores do Bairro 

Aeroporto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 DECISÃO

Encerrada a instrução, abra-se vista a parte autora e parte ré para, em 

prazos sucessivos de 15 dias, apresentarem razões finais escritas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21184 Nr: 565-48.2011.811.0049

 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: JSS, WSS, WSdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia M.ª F. de Freitas - 

OAB:9.482-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA DA SILVA 

CARNEIRO - OAB:25186/O

 Vistos.

 Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação acerca 
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da certidãoe fl. 69.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19440 Nr: 3090-07.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Matos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se o Perito para apresentar o Laudo Pericial, no prazo de 10 dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90629 Nr: 9632-94.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERONONIMO WOICIEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença (ref. 73), 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado 

(ref.82).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de ref.73 e determino a expedição do 

competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50800 Nr: 692-48.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Aloísio Babinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Willamon Milhomem da Silva, 

Razi de Tal, Mael de Tal, Simazinho Grileiro, Demá de Tal, Santa Luzia, 

alcunha "Santinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Em caso de penhora positiva, determino a intimação do executado, 

devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50800 Nr: 692-48.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Aloísio Babinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Willamon Milhomem da Silva, 

Razi de Tal, Mael de Tal, Simazinho Grileiro, Demá de Tal, Santa Luzia, 

alcunha "Santinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Extrato do Bacenjud - Penhora on-line

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19440 Nr: 3090-07.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Matos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, entrei em contato com o 

médico perito nomeado nestes autos, Dr; Mário Victor Barini Perini - 

CRM/MT 4939, e procedir sua intimação para apresentar o laudo pericial, 

no prazo de 10 (dez)dias, sendo informado pelo referido perito, que 

estava terminando de fazer os laudos das periciais realizadas no dia 

06/07/2018 e enviará a este Juízo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81225 Nr: 3703-80.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada para no 

prazo legal, apresentar contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até 

a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59709 Nr: 3147-49.2015.811.0059

 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: Edson Carlos de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Moradores do Bairro 

Aeroporto, THAIS FERREIRA DOS SANTOS, Simarley José de Morais Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas via DJE por 

meio de seus advogados, para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide, porém, apenas a parte ré manifestou nos autos, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JULIANA MELO FESTI MURANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DELMA SA DE ALENCAR (REQUERIDO)

ELSON SA DE ALENCAR (REQUERIDO)

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

COLEGIO RENASCER LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE FARIA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000723-12.2018.8.11.0059. REQUERENTE: JULIANA MELO FESTI 

MURANO REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO 
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LTDA - ME, COLEGIO RENASCER LTDA - ME, COLEGIO UNIVERSAL LTDA 

- ME, ANTONIO CARLOS DE FARIA SILVA, ELSON SA DE ALENCAR, 

MARIA DELMA SA DE ALENCAR Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de setembro de 2018, às 15h00min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, as requeridas têm o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem 

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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000331-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

JULIANO PAIAO RIOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 

1000331-72.2018.8.11.0059 CICERO DE ARAUJO GOMES VALDECY 

NUNES DA SILVA 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 

manifestação nos presentes autos, sobre a certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 29 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48949 Nr: 4671-52.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norimar Pereira Lima, Henrique Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:MT/15.687-A, EVARISTO ARAGÃO DOS SANTOS - 

OAB:MT/15686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4671-52.2013.811.0059 (código 48949)

Aqui se tem ação proposta por Banco CNH Capital S/A em face de Norimar 

Pereira Lima e Outro em que se buscou pagamento de montante relativo a 

empréstimo bancário.

A parte autora disse que houve transação na esfera extrajudicial e pediu 

homologação judicial do acordo alegadamente havido entre ela os réus.

Decido

O processo deve extinto.

Isso porque, se a parte autora obtém, extrajudicialmente, o bem jurídico 

buscado no processo, ocorre a ausência superveniente de interesse 

processual.

Deixa-se de homologar o pretenso acordo porque os réu não foram 

representados, em Juízo, por advogado.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 16 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14847 Nr: 1301-07.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Aparecida Valerio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Autos nº 1301-07.2009.811.0059 (Código: 14847)

Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executada: Vera Aparecida Valerio Pereira

SENTENÇA

Aqui se tem Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

desfavor de Vera Aparecida Valerio Pereira, requerendo o pagamento da 

dívida ativa no valor de R$ 6.157,38 (seis mil cento e cinquenta e sete 

reais e trinta e oito centavos).

Despacho inicial ordenando a citação da executada em 17/06/2009 (folhas 

14/15).

A executada foi citada por Carta com Aviso de Recebimento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Ao perlustrar dos autos, verifica-se que há questão prejudicial ao 

prosseguimento do feito, haja a vista a prescrição material dos créditos 

executados nos presentes autos, senão vejamos:

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito tributário 

constitui-se a partir da entrega da declaração do sujeito passivo 

reconhecendo o débito fiscal, razão pela qual foi editada a Súmula nº 

436/STJ, in verbis: A entrega de declaração pelo contribuinte 

reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada 

qualquer outra providência por parte do fisco.

O dia a ser considerado para início da contagem do prazo prescricional 

deve ser o do vencimento do prazo para pagamento da dívida, conforme 

entendimento firmado pelo STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A 

L A N Ç A M E N T O P O R  H O M O L O G A Ç Ã O .  P R E S C R I Ç Ã O . 

CONSTITUIÇÃODEFINITIVA DO CRÉDITO.DATA DA ENTREGA DA 

DECLARAÇÃO OU DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR.ART. 174 

DO CTN. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 

118/2005.PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO 

VERIFICADA. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 

1.120.295/SP, Rel.Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do 

STJ, consolidou entendimento segundo o qual a entrega de Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), de Guia de Informação e 

Apuração do ICMS (GIA), ou de outra declaração dessa natureza, prevista 

em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por 

homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2. O referido 

entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, in 

verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito 

fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência 

por parte do Fisco."3. No caso dos autos, a entrega da declaração 

ocorreu em 20.1.1994 e 9.2.1994. Assim, declarados os débitos 

tributários, e pagos a menor, o prazo prescricional iniciou-se na data da 

entrega da declaração. Logo, ajuizada a ação de execução fiscal somente 

em março de 1999, já teria ocorrida a prescrição.4. Esta Corte tem 

entendimento pacífico no sentido de que a inscrição em dívida ativa, na 

hipótese ocorrida em 29.1.1999, não é capaz de suspender a prescrição, 

pois a regra do art. 2º, § 3º, da Lei n. 6.830/80 só se aplica a dívidas não 

tributárias, já que a prescrição referente a estas tem regramento em lei 

complementar – o art. 174 do CTN. Agravo regimental improvido.

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A 

L A N Ç A M E N T O  P O R  H O M O L O G A Ç Ã O .  D A T A  D A 

CONSTITUIÇÃODEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DA ENTREGA 

DA DECLARAÇÃO OU DO VENCIMENTO. A QUE FOR POSTERIOR. 

SÚMULA 436/STJ. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. 

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, da 

relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos, consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento por homologação, o crédito tributário constitui-se a partir da 

entrega da declaração do sujeito passivo reconhecendo o débito fiscal, 

razão pela qual foi editada a Súmula nº 436/STJ, in verbis: "A entrega de 

declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito 

tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco." 2. A 
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Primeira Seção do STJ decidiu, ainda, no citado REsp 1.120.295/SP, que a 

contagem do prazo prescricional para a Fazenda exercer a pretensão de 

cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, se inicia a 

partir da data do vencimento da obrigação tributária expressamente 

reconhecida, ou a partir da data da própria declaração, o que for 

posterior. 3. No caso em tela, o Douto Julgador de 1º grau, ao sentenciar, 

reconheceu, expressamente, que os tributos em análise, sujeitos a 

lançamento por homologação, foram definitivamente constituídos nas 

datas de seus vencimentos. 4. Entretanto, ao interpor seu recurso de 

apelação, a Fazenda logrou êxito em demonstrar que a entrega da 

declaração se deu em momento posterior ao do vencimento. 5. O marco 

inicial do prazo prescricional, na hipótese de redirecionamento da 

execução fiscal para o sócio, é a data em que a exequente toma ciência 

da dissolução irregular da sociedade. A partir de então está autorizado o 

redirecionamento, consoante precedentes do STJ. 6. Promovido o 

redirecionamento dentro do prazo prescricional, e havendo a efetiva 

citação do sócio, não há que se falar em prescrição por ausência de 

citação no prazo legal. 7. Tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, 

haja vista que, após a efetiva citação do sócio, os autos não ficaram 

paralisados por mais de 5 (cinco) anos por inércia da Fazenda. 8. 

Apelação da UNIÃO conhecida e provida. Afastada a prescrição, resta 

prejudicado o apelo dos executados, limitado à discussão acerca da 

fixação de honorários

Já o prazo prescricional para a Fazenda Pública realizar a cobrança de 

créditos tributários é de cinco anos, nos termos do artigo 174 do CTN.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR 

EDITAL.COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PRAZO DE CINCO 

ANOS. ART. 174 DO CTN. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Insurgência recursal contra decisão que 

rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual o executado, ora 

agravante, defendia a ocorrência de decadência, diante do descabimento 

da intimação por edital no processo administrativo fiscal e consequente 

nulidade da respectiva CDA. 2. O prazo para a Fazenda constituir o 

crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme previsto no art. 174 do 

Código Tributário Nacional. 3. A execução em questão envolve créditos 

referentes ao exercício de 2001/2002, com vencimento em 30.04.2002, 

constituído através de lançamento de ofício ocorrido em 05.07.2006, 

através da notificação ao contribuinte. 4. No caso, a notificação ocorreu 

por edital, uma vez que restou infrutífero o envio de correspondência com 

aviso de recebimento, a qual foi devolvida apenas com a informação de 

alteração do endereço do contribuinte em 2008. 5. Diante dos documentos 

apresentados pela administração fazendária e diante da ausência de 

qualquer evidência comprobatória, apresentada pelo contribuinte, que 

pudesse ser capaz de afastar a conclusão dali decorrente, é de se 

reconhecer a existência da notificação informada pela Receita Federal. 6. 

Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. TRF-5 - Agravo de 

Instrumento AG 00012592920154050000 PE (TRF-5)

Nas certidões de dívida ativa contida nas folhas 71/72, consta que as 

dívidas venceram nos anos de 1999/2000.

A data de propositura da execução foi em 10/06/2009, ou seja, o lapso 

temporal entre o vencimento da dívida mais nova e o protocolo da inicial da 

presente ação foi de mais de 09 (nove) anos.

Assim, tendo em vista que os créditos tributários executados nos autos 

foram atingidos pelo instituto da prescrição, esta deve ser decretada de 

ofício por este juízo, nos termos da súmula 409 do STJ:

 “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”

Isto posto, diante da prescrição material dos créditos tributários ocorrida 

antes da propositura da execução, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, I c/c artigo 487, II, ambos do 

NCPC.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. C.

Porto Alegre do Norte/MT, 01 de dezembro de 2017.

Marcos André Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46435 Nr: 2242-15.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Scheifer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA 

- OAB:18772/O, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 Considerando o substabelimento ao novo patrono da parte requerida 

posto na fl.76, Impulsiono os autos novamente para publicação na 

imprensa oficial.Autos nº 2242-15.2013.811.0059 (Código: 46435)

Aqui se tem ação civil proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de Jeferson Scheifer.

Invertido o ônus da prova em favor do autor, a parte ré requereu a 

realização de perícia.

Defiro a produção de prova pericial requerida pela parte ré.

Nomeio como perito o Sr. Ludgero Nogueira Silva, engenheiro agrônomo, 

com endereço profissional na Av. Ceará, nº 360, Centro, Nova 

Xavantina/MT.

Intimem-se as partes para apresentarem os quesitos, podendo realizar a 

indicação de assistente técnico. Tem a parte autora o prazo de 30 (trinta) 

dias e a parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida a diligência supra, intime-se o perito para apresentar a proposta 

de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a apresentação da proposta, intime-se a parte requerida para efetuar 

o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Efetuado o pagamento integral, determino que o perito nomeado seja 

intimado para designar a data, horário e local para o início dos trabalhos, 

com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para possibilitar a intimação das 

partes. Também deverá informar o prazo máximo para a conclusão da 

perícia.

Com a manifestação do perito, intimem-se as partes para ciência da perícia 

designada.

Ressalta-se que na confecção do laudo o perito deverá atentar-se para 

os requisitos estabelecidos no art. 473 do Novo Código de Processo Civil.

Após, volvam os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41591 Nr: 1318-38.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Alberto Santos Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANCARLUS DE SOUZA 

GUTERRE - OAB:35193

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre 

a juntada de fl.176, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45011 Nr: 829-64.2013.811.0059

 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: Veranice Rosa de Macedo Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 829-64.2013.811.0059 (Código: 45011)

Considerando a realização de perícia médica, intimem-se as partes para 

que se manifestem quanto ao laudo contido às folhas retro.

Tem a requerente o prazo de 15 (quinze) dias e o demandado o prazo de 

30 (trinta) dias, frisando que a intimação da autarquia ré se efetivará 

mediante remessa dos autos.

Com o retorno, volvam-me imediatamente conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 27 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50707 Nr: 607-62.2014.811.0059

 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: NMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:15.890 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 (...)DISPOSITIVOAnte tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, resolvendo 

mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, para:1-RECONHECER A EXITÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A 

AUTORA E O REQUERIDO NO PERÍODO ENTRE 01/2000 a 10/2013; 

JULGANDO IMPROCEDENTE OS DEMAIS PEDIDOS, POR AUSÊNCIA DE 

PROVAS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.Condeno a requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, restando, contudo, 

suspensa a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade judiciária 

concedida à requerente.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.Porto Alegre do Norte/MT, 28 de agosto de 2018.Marcos André da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47419 Nr: 3207-90.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA, Mariane Terezinha 

Perdone, José Cirilo dos Santos, Leidimar Martins Ribeiro, Gentil Gerasio 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Fixo prazo de 30 dias para que as partes possam manifestar-se quanto 

ao eventual interesse na produção de outras provas e, se pretender a 

realização de prova técnica, deverá, desde logo, ser esclarecida a 

pertinência e formulados quesitos, acompanhados se houver interesse, da 

indicação de assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de interesse em produção de prova testemunhal, deverão 

também ser indicados detalhadamente os fatos sobre quais incidirá a 

prova.

 Porto Alegre do Norte (MT), 14 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12687 Nr: 1192-27.2008.811.0059

 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: Francisco José de Oliveira - "Carlinhos da Cerpa"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Fernandes Naves, alcunha 

"Zezinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Processo nº 1192-27.2008.811.0059 (Código: 12687)

Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Apresentada resposta ou decorrido sem manifestação o prazo, deverá a 

Secretaria Judicial proceder com a imediata remessa dos autos à Superior 

Instância.

Porto Alegre do Norte/MT, 28 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105194 Nr: 5579-36.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raylan dos Reis Maciel, Igor Matheus Pereira 

Campos, vulgo "Zé Pequeno", Breno Felipe Pereira Campos, Denubes 

Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, Tiago Ferreira de Morais - OAB:22588/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DENUBES RODRIGUES DE SOUZA, Cpf: 

94730784120, Rg: 13772333, Filiação: Lauri José de Souza e Maria Divina 

Rodrigues de Souza, data de nascimento: 15/04/1976, brasileiro(a), natural 

de Barra do Garças-MT, convivente, 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: Extrai-se no incluso procedimento investigativo que em 

10 de maio de 2018, por volta das 22h, na Rua 11 de Julho, esquina com a 

Av. Brasil, nesta cidade e comarca, Raylan dos Reis Maciel, Igor Matheus 

Pereira Campos, Denubes Rodrigues de Souza e Breno Felipe Pereira 

Campos Matos, previamente ajustados e em unidade de desígnios, 

transportavam, traziam consigo e guardavam quatro porções de cocaína 

(aproximadamente 141,5g), substância entorpecente que determina 

dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal, conforme termo de apreensão de fls. 08 e laudo 

pericial de fls. 45/47. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de 

tempo e local, Raylan dos Reis Maciel, Igor Matheus Pereira Campos, 

Denubes Rodrigues de Souza e Breno Felipe Pereira Campos Matos, 

associaram-se para o fim de praticar os crimes previstos no artigo 33, 

caput, da Lei 11343/06. (...) Diante do exposto, o Ministério Público 

denuncia Raylan dos Reis Maciel, Igor Matheus Pereira Campos, Denubes 

Rodrigues de Souza e Breno Felipe Pereira Campos Matos como incurso 

nos crimes do artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, em 

concurso material (art. 69 do CP) e requer que, autuado o processo, sejam 

os denunciados notificados para apresentar defesa prévia, 

prosseguindo-se o feito até sentença final condenatória, observando-se o 

rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei de Drogas, ouvindo-se, 

oportunamente, as pessoas adiante arroladas, por serem imprescindíveis.

Despacho: Autos de nº. 5579-36.2018.811.0059 (código 105194)Nestes 

autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Raylan dos 

Reis Maciel, Igor Matheus Pereira Campos, Breno Felipe Pereira Campos 

Matos e Denubes Rodrigues de Souza, pela prática, em tese, de delitos 

tipificados nos artigos 33, caput e, 35, caput, da Lei 11.343/2006, 

cumulados com o artigo 69 do Código Penal.Oferecida à denúncia, foi 

determinada a notificação para os acusados apresentaram defesa 

prévia.O acusado RAYLAN DOS REAIS MACIEL, assistido pela Defensoria 

Pública, apresentou a sua defesa prévia (referência 31). Entrementes, 

consta da aludida peça defensiva a informação que os acusados 

possuem interesses conflitantes, ocasião em que o Defensor Público 

pugnou pela nomeação de defensor dativo para o patrocínio da defesa de 

cada um dos demais denunciados.Nesse passo, constata-se da decisão 

contida na referência 34 que, foram nomeados dois advogados dativos 

para patrocinarem a defesa dos acusados Igor Matheus e Breno 

Felipe.Registre-se que, Breno Felipe, representado pelo advogado Tiago 

Ferreira – OAB/MT 22588, apresentou sua defesa prévia (referência 48). 
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Noutra senda, o denunciado Igor Matheus, representado pela advogada 

Talita S. Costa – OAB/MT 19.324, apresentou sua defesa prévia. No que 

tange ao réu Denubes Rodrigues de Souza, tendo em vista ele se 

encontrar em local incerto e não sabido, foi determinado o 

desmembramento do feito com relação a ele, bem como a remessa dos 

autos ao Distribuidor para que se proceda à redistribuição da respectiva 

ação penal.Assim, analisando os autos, verifica-se que não é caso de 

rejeição da denuncia, tampouco o presente caso se amolda nas hipóteses 

do artigo 397, do Código de Processo Penal.Dessa forma, RECEBO A 

DENÚNCIA e, na sequência, determino que o réu seja citado e intimado 

para comparecimento na audiência de instrução e julgamento no dia 01 de 

outubro, às 16h00min, horário oficial de Cuiabá/MT.Intime-se para 

comparecimento à audiência o Ministério Público, a Defensoria Pública e os 

defensores dativos nomeados por este Juízo.Intimem-se os acusados 

RAYLAN MACIEL e BRENO FELIPE, devendo, ainda, ser solicitada sua 

escolta à Cadeia Pública Local.Expeça-se mandando de intimação para o 

IGOR MATHEUS, bem como a respectiva requisição a Penitenciária da 

Comarca de Água Boa/MT.Intimem-se as testemunhas arroladas pelas 

partes.Requisite-se a presença dos policiais militares arrolados pelo 

Ministério Público para serem ouvidos como testemunhas da 

acusação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Porto Alegre do Norte 

(MT), 24 de agosto de 2018.Daniel de Sousa CamposJuiz 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, Alexsandro Carvalho, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 28 de agosto de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 107064 Nr: 6604-84.2018.811.0059

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Nelson Ribeiro Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Vilela - OAB:GO18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ( v e j a - s e 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/03/pais-teve-mais-de-500-

mulheres-agredidas-por-hora-em-2016.html).Foi por causa de estatísticas 

dessa natureza que o Brasil decidiu implantar a política pública de 

proteção à mulher posta na Lei Maria da Penha. Segundo tal norma, basta 

a mulher dirigir seu pedido de providências protetivas para que lhe sejam 

deferidas medidas em seu favor.Porém, para o homem, a lei existente é 

Código Penal e Código de Processo Penal e, neste caso, suas alegações 

devem ser regidas por procedimentos mais rigosos, onde se devem 

observar preceitos, como contraditório e ampla defesa, no que difere 

frotalmente na política pública brasileira contida na Lei Maria da Penha, que 

garante à mulher, pronta e integralmente, todas as medidas de 

proteção.No que tange às alegações de que o suspeito merece liberdade 

provisória, o pedido também não merece amparo. Isso porque foi dito na 

decisão que decretou a prisão preventiva que, além de a conduta do 

senhor Nelson ser extremamente grave (compareceu à casa da vítima, no 

período norturno, com uma pá, com a finalidade de agredir a sua 

ex-companheira, dizendo que irIa matar todos na casa e arremessando 

socos com a mulher), embora ele seja técnicamente primário, responde a 

outros procedimentos criminais. É certo que possa ter residência e 

trabalhos fixos, mas estas circunstâncias, por si sós, não garantem 

liberdade provisória, que deve ser analisada no conjunto e no contexto de 

outras pecualiaridades, como foi feito na decisão que resolveu manter a 

prisão dele.Assim, a prisão preventiva de Nelson justifica-se para evitar a 

reiteração delitiva, proteger a integridade da vítima, protegendo a ordem 

pública, que fica abalada com a crescente violência contra as 

mulhres.Assim, NEGO OS PEDIDOS DE RELAXAMENTE DA PRISÃO E DE 

LIBERDADE PROVISÓRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100536 Nr: 2797-56.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gomes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Moura Feitoza - 

OAB:MT17816

 Autos nº. 2797-56.2018.811.0059 (código 100536)

Considerando o teor da certidão contida na referência 28, acolho o pedido 

ministerial e designo o dia 24 de setembro de 2018, às 15h30, horários 

oficial de Cuiabá, para o cumprimento do ato deprecado.

 Oficie-se ao Juízo Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 28 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57396 Nr: 1785-12.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Kaique da Silva Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 INTIMO a defesa do réu GUSTAVO KAIQUE DA SILVA MACHADO, por 

intermédio de seu advogado, Dr. Tiago da Silva Machado - OAB/MT nº 

17908 para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais 

defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50148 Nr: 138-16.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Clevisson Barreira Wanderley

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 DECISÃOTrata-se de executivo de pena de Ney Clevisson Barreira 

Wanderley em que foi condenado a cumprir pena de 02 (dois) anos e 08 

(oito) meses de reclusão, por incorrer nas penas dos artigos 155, §4º, 

inciso IV e artigo 1º da Lei 2.252/54, na forma do artigo 69, todos do 

Código Penal. (...) No caso em tela, ante a impossibilidade do cumprimento 

sanção inicialmente aplicada diante da jornada de trabalho de apenado, 

como também pelo fato de que iniciou a prestação de serviços à 

comunidade junto ao Hospital Municipal de Porto Alegre do Norte (fls. 

85/91) , nada mais coerente que se converta em outra pena restritiva de 

direito do mesmo gênero, de modo a garantir a observância da 

individualização da pena na fase executória.Assim sendo, DEFIRO o 

pedido da defesa e substituo a prestação de serviços à comunidade por 

prestação pecuniária, consistente em dois salários mínimos, a ser 

revertido em favor da APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS, CNPJ- 21.961.618/0001-98, Banco do Brasil, Agência: 

3989-6 C/Corrente: 1515-6.Comprovado o pagamento, dê-se vista ao 

MPE.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19305 Nr: 69-86.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonhleno Reis da Silva, vulgo "Maranhese", 

Idelmar Oliveira de Freitas, vulgo "Perigoso", Carlos Alberto Santos de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT, Tiago da Silva 

Machado - OAB:17908 - MT

 INTIMO as defesas dos réus JONHLENO REIS DA SILVA, vulgo 

"Maranhense", por intermédio de seus advogados constituídos, Dr. José 

Leonardo Nunes da Costa - OAB/MT nº 14072 e Tiago da Silva Machado - 
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OAB/MT nº 17908; IDELMAR OLIVEIRA DE FREITAS, vulgo "Perigoso", por 

intermédio de seu advogado nomeado Dr. Nelton Schwingel - OAB/MT nº 

14175-A; e CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo "Beto Bang", 

por intermédio de sua advogada nomeada, Dra. Denuélita Bispo dos 

Santos - OAB/MT nº 17569-A para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 327 Nr: 471-56.2000.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petronildo Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Bigatão - OAB:3.529 - 

MT

 Autos n. 471-56.2000.811.0059 (código 327)

Determino que seja inserido no BNMP 2.0 o mandado expedido na folha 82.

Certifique-se quanto ao eventual decurso do prazo sem manifestação 

quanto à decisão proferida nas folhas 99/100.

Após, tornem os imediatamente conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 6 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42481 Nr: 1531-57.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson dos Reis Luciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 INTIMO o réu na pessoa de seu advogado para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38787 Nr: 2937-50.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Rodrigues de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora acerca da ref.51.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141914 Nr: 93-02.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilson Valadares Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:23625/O

 DIANTE DE TODO EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para condenar 

o acusado NEILSON VALADARES SALES, solteiro, desempregado, 

portador CI n° 21162883 SSP/MT, nascido ao dia 29/06/1992, filho de 

Benacy Rodrigues Sales e Maria Elza Valadares de Sales, qualificado no 

auto, nas penas do art. 157, 2º, I e II, do Código Penal, nos termos do 

artigo 387 do Código de Processo Penal. Passo à dosimetria da pena em 

observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal. deverá o 

sentenciado iniciar o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO. DA 

IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENANos moldes do artigo 44, 

do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, eis que o crime foi praticado com emprego de 

violência e grave ameaça à pessoa. Mesmo porque o escopo do legislador 

não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, 

de maneira que qualquer outra forma de cumprimento de pena que não 

seja privativa de liberdade mostrar-se-ia demasiado tênue como forma de 

repressão e retribuição.Suspensão condicional da Pena (Art. 77 do CP)Por 

sua vez, também não cabe a suspensão da pena, consoante o disposto 

no artigo 77, caput, do Código Penal, haja vista que aplicada pena privativa 

de liberdade superior a dois anos. Do apelo em liberdade Com fundamento 

no artigo 387, §1.º e §2.º, do Código de Processo Penal, concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade, pois não mais subsiste motivo para 

manutenção da prisão preventiva. O regime inicial de cumprimento de pena 

imposto (semiaberto) não justifica a segregação cautelar. Expeça-se 

alvará de soltura em favor do condenado, se por outro motivo não estiver 

preso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9316 Nr: 1941-10.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abi Roque de Lima, Antonio Carlos Girotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Guimarães Lino, Alcides 

Donizete Guaraldo, Espólio de Willy Henke, Espólio de Aristeu Derniso 

Smaniotto, Raquel de Fátima Ribeiro, Maide Waldow Henke, Prefeitura 

Municipal de Luciara-MT, Alaor Airton Smaniotto, Vera Lucia Smaniotto, 

Telmo Smaniotto, Espólio de Leonel Smaniotto, Clery Smaniotto, Fazenda 

Pública da União, Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, 

Darci Cezar Anadão - OAB:123.059-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44404 Nr: 1086-50.2015.811.0017

 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: Werebedú Karajá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A, Mylss Maria Vilela Guimarães - OAB:19401/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

VI do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, atenta a 

condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua 

sucumbência, eis que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 

98, §3.º, do CPC. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141073 Nr: 3117-72.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atamiço Pereira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 
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Idade Rural requerida por Atamiço Pereira Leal.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 15/05/2019 as 14:20 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141355 Nr: 3290-96.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zely Pereira de Jesus Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Zely Pereira de Jesus Candido.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 15/05/2019 as 15:00 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141689 Nr: 3492-73.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacir Maria Marques Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Jacir Maria Marques Esteves.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 15/05/2019 as 15:40 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142582 Nr: 478-47.2018.811.0017

 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: Antônio Monção de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Antonio Monção de Miranda.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 15/05/2019 as 16:20 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.
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 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142165 Nr: 241-13.2018.811.0017

 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: Tereza Fernandes de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz de Jesus Laurindo 

- OAB:18483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Tereza Fernandes de Brito.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30/05/2019 as 13:00 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140969 Nr: 3061-39.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzeny Arantes do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Elzeny Arantes do Carmo.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30/05/2019 as 13:40 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143767 Nr: 1148-85.2018.811.0017

 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: Caetano de Souza Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, a parte autora apresentou impugnação à contestação 

reiterando os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a qualidade de segurado especial do “de cujus” e 

a condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30/05/2019 as 14:20 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142216 Nr: 272-33.2018.811.0017

 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: Maria Bezerra Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 
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requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, a parte autora apresentou impugnação à contestação 

reiterando os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a qualidade de segurado especial do “de cujus” e 

a condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30/05/2019 as 15:00 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142452 Nr: 418-74.2018.811.0017

 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: Jose Maria de Aguiar e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Soares Azevedo - 

OAB:24163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, a parte autora apresentou impugnação à contestação 

reiterando os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a qualidade de segurado especial do “de cujus” e 

a condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30/05/2019 as 15:40 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141127 Nr: 3148-92.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, a parte autora apresentou impugnação à contestação 

reiterando os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a qualidade de segurado especial do “de cujus” e 

a condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30/05/2019 as 17:00 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138899 Nr: 1778-78.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Dantas Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, a parte autora apresentou impugnação à contestação 

reiterando os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a qualidade de segurado do “de cujus” e a 

condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30/05/2019 as 17:30 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.
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Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14688 Nr: 1501-14.2007.811.0017

 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: Maria Elazi Abreu Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 193.

Proceda a liberação dos valores vinculados ao presente processo, a título 

de honorários sucumbenciais, atentando-se a Secretaria para a conta 

bancária informada pela causídica, às fls. 193.

No mais, aguarde-se os autos em cartório até informação da Exequente 

quanto ao levantamento dos valores.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134768 Nr: 1310-51.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGLeS, JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296, REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - OAB:12971

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de carga rápida dos autos feito pelo advogado Marcos 

Antônio Miranda Sousa, requerido à folha retro.

Cumpra-se.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60953 Nr: 882-83.2017.811.0098

 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): Tharles Broni Barros Oliveira, Fabricio 

Evangelista Machado, Anglesio Gomes Romanzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓD Nº 60953

Vistos, etc.

Vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre os embargos de 

declaração aportados às fls. 450/454.

Porto Esperidião/MT, 28 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60549 Nr: 698-30.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 698-30.2017.811.0098

Código: 60549

Vistos.

Notifiquem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 27 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50985 Nr: 489-37.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Santos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, Fernando de Freitas Barbosa - 

OAB:152.629/RJ, João Paulo Ribeiro Martins - OAB:114.089/RJ, 

Joselaine Maura de Souza Figueiredo - OAB:140.522/RJ, Nicole 

Vianna Viente - OAB:162543-OAB/RJ

 Autos: 489-37.2012.811.0098

Código: 50985

Vistos.

Considerando a manifestação da Requerida às fls. 127/128, questionando 

o laudo pericial de fls. 118-121, notifique-se a douta perita para prestar os 

esclarecimentos apontados pela parte, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61031 Nr: 925-20.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Carlos Bassani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:

 Autos: 925-20.2017.811.0098

Código: 61031

Vistos.

Notifiquem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58011 Nr: 517-63.2016.811.0098

 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: Rosinei Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Cunha da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 517-63.2016.811.0098

Código: 58011

Vistos.

Inicialmente, quanto às preliminares arguidas pelo Requerido, tendo em 

vista a concordância parcial da parte autora no tocante à citação por 

edital, DETERMINO o cancelamento da citação realizada por edital, 

procedendo-se com nova citação/intimação no endereço de fl. 31, 

mediante CARTA PRECATÓRIA.

Quanto à preliminar pelo indeferimento da justiça gratuita, têm-se que o 

pleito do Requerido não merece guarida, eis que trata-se vício relativo, 

portanto sanável, logo, rejeito a referida preliminar.

 Outrossim, defiro o pedido da parte autora, para tanto determino que o 

Requerente junto aos autos os documentos necessários a comprovar a 

hipossuficiência da Autora, conforme artigo 98 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento.

 Designo o dia 29 de OUTUBRO de 2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de CONCILIAÇÃO.

CITE-SE o Requerido, por Carta Precatória, nos termos do despacho inicial 

de fl. 12v.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62437 Nr: 135-02.2018.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Rodrigues, Fernanda Marinho Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 135-02.2018.811.0098

Código: 62437

Apensos: 62438/61683/62561

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no feito em apenso 

(62438).

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62438 Nr: 136-84.2018.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinho Rodriguez e Rodriguez Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 136-84.2018.811.0098

Código: 62438

Apensos: 61683/62437/62561/

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução, manejado por MARINHO RODRIGUEZ E 

RODRIGUEZ LTDA ME, em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos 

qualificados nos autos.

Aduz o Embargante, em apertada síntese, alega excesso na execução, 

ausência de requisitos inerentes ao titulo extrajudicial, pugnando pelo 

efeito suspensivo aos presentes embargos posto, ante a garantia 

existente em favor do credor ser superior ao débito exequente.

Diante do exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais e 

a tempestividade certificada à fl. 141, recebo os presentes Embargos para 

discussão, e determino a SUSPENSÃO do curso da Execução sob o 

código 61683, em apenso.

Intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se acerca dos 

presentes embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61683 Nr: 1332-26.2017.811.0098

 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): Marinho Rodriguez e Rodriguez Ltda ME, 

Aparecido Rodrigues, Fernanda Marinho Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1332-26.2017.811.0098

Código: 61683

Apensos: 62438/62437/62561/

Vistos.

Tendo em vista o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução 

em apenso (62438), determino a SUSPENSÃO do presente feito até 

desfecho dos referidos embargos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62561 Nr: 201-79.2018.811.0098

 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: Aureo Marcos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Marinho Rodriguez e 

Rodriguez Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Fora proferida decisão por esta julgadora em 03/03/2017, nos autos de 

suspeição em epígrafe, não reconhecendo a suspeição alegada, 

oportunidade na qual destacou-se, ainda, que as alegações do Excipiente 

não se amoldavam a nenhum dos requisitos legais da suspeição, em 

especial, o artigo 145 do Código de Processo Civil, in verbis:Art. 145. Há 

suspeição do juiz:" I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de 

seus advogados;II - que receber presentes de pessoas que tiverem 

interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que 

aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que 

subministrar meios para atender às despesas do litígio;III - quando 

qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou 

companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, 

inclusive;IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer 

das partes.§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro 

íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.§ 2o Será ilegítima a 

alegação de suspeição quando:I - houver sido provocada por quem a 

alega;II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta 

aceitação do arguido."Assim, determinou-se a remessa do respectivo feito 

(exceção de suspeição - 59609) ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, competente para apreciação e julgamento.Não obstante o firme 

posicionamento desta magistrada quanto a decisão ora mencionada, em 

juízo de cautela, entendo prudente aguardar o desfecho final da aludida 

exceção de suspeição pelo e. Tribunal de Justiça, para novas atuações 

nos autos em que o Excipiente seja parte.Portanto, aguarde-se o 

julgamento da Exceção de Suspeição, código 59609, em trâmite na 

i n s t â n c i a  s u p e r i o r ,  a p ó s  o  r e t o r n o  d o s  a u t o s , 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 23 de agosto de 
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2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61624 Nr: 1300-21.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felix Lustig

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1300-21.2017.811.0098

Código: 61624

Vistos.

Notifiquem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60497 Nr: 664-55.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orliane Duarte Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo Telefonia Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 664-55.2017.811.0098

Código: 60497

Vistos.

Notifiquem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50850 Nr: 360-32.2012.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BRAZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 360-32.2012.811.0098

Código: 50850

Vistos.

Tendo em vista a petição apresentada pelo Requerido às fls. 115/115v, 

NOTIFIQUE-SE o Requerente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção/arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 27 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59227 Nr: 1424-38.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA FERREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mantenho os autos em gabinete para prolação da sentença.

Cumpra-se.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56415 Nr: 887-76.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Oliveira Rodrigues, Creuza Costa 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Fransérgio Rojas Piovesan - OAB:4848

 Autos: 887-76.2015.811.0098

Código: 56415

Vistos.

Notifiquem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53042 Nr: 1115-22.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Marcia Tomicha Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para 

reconhecer e declarar a extinção da obrigação imputada à Requerente 

constante da Cédula de Crédito Rural sob o nº 40/01947-0, bem como 

condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de danos morais, extinguindo o feito com resolução de 

mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, confirmando a liminar 

anteriormente deferida, cuja exclusão junto ao respectivo órgão de 

proteção ao crédito torna-se definitiva.O referido valor será corrigido pelo 

IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Condeno a parte requerida nas 

custas processuais e nos honorários sucumbenciais que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 

85,§§3º e 19 do CPC.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual 

recurso, transcorrido este em branco, intimem-se as partes para requerer 

o que de direito em 15 (quinze) dias.Preclusas as vias recursais, 

satisfeitas as custas processuais, e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 23 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 30630 Nr: 133-76.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, José Paulo de Assunção - OAB:, RODOLFO MARCONI 

AMARAL - OAB:21464/O - MT, Rosimar Domingues dos Reis - 

OAB:15675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Portanto, diante do exposto e tudo que dos autos constam, forte na lei 

municipal 016/2003 e artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da inicial para CONDENAR o requerido 

Município de Porto Esperidião-MT ao pagamento em favor do Requerente 

Laércio Francisco de Souza, da quantia de R$ 47.373,26 (quarenta e sete 

mil trezentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), sendo: a) R$ 

39.661.36 (trinta e nove mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e 

seis centavos) referente às 7.756 horas extras no período de 2006 a 

2010 já incluída as viagens para Cuiabá; b) R$ 4.406,80 (quatro mil 

quatrocentos e seis reais e oitenta centavos) referente reflexo sobre as 

férias proporcionais de 11/12 avos de 2006 e integrais referente aos anos 

de 2007, 2008, 2009, 2010 e na proporção de 1/12 avos do ano de 2011; 

c) R$ 3.305,10 (três mil trezentos e cinco reais e dez centavos) referente 

reflexo sobre o 13º proporcional a 11/12 avos de 2006 e integrais dos 

anos 2007 a 2010, e 1/12 avos de 2011.Os valores supra, serão 

acrescidos de correção monetária e de juros de mora nos mesmos moldes 

da caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 1º-F da Lei 

9494/97 com as devidas alterações da lei 11.960/2009.CONDENO o 

Requerido nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

conforme dispõe o art. 85, §§ 3º do Código de Processo Civil.Aguarde-se 

prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em 

branco, intimem-se as partes para requerer o que de direito em 15 

(quinze) dias.Preclusas as vias recursais, satisfeitas as custas 

processuais, e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Reexame desnecessário tendo em 

vista o valor ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 24 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58149 Nr: 618-03.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOSSOLANI BRUMAT E CIA LTADA-ME, Antonio 

Bossolani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Arruda Alvim - 

OAB:118.685 OAB SP, José Manoel de Arruda Alvin Netto - 

OAB:12363 OAB SP

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

inicial, para determinar a rescisão contratual em tela, bem como fixar a 

multa no limite de 2% (dois por cento), determinando ao Requerido a 

devolução da quantia paga, devidamente atualizada e com as deduções 

legais (taxa administrativa, seguros e multa) conforme ora determinada, 

cujo pagamento deverá ocorrer mediante a contemplação ou até 30 (trinta) 

dias a partir do encerramento do grupo (lei 11945/2008).Considerando que 

a Requerida decaiu de parte mínima do direito arguido, CONDENO a 

Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85 do CPC.Proceda-se com a atualização e cobrança da multa imposta às 

fls. 141, conforme artigo 334, § 8º do CPC.Preclusas as vias recursais, 

satisfeitas as custas processuais, e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 27 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59314 Nr: 1485-93.2016.811.0098

 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: Glaucinéia Pachuri Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE NEVES, Sebastião Cebalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1485-93.2016.811.0098

Código: 59314

Vistos.

Notifiquem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59708 Nr: 129-29.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO TOLEDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 129-29.2017.811.0098

Código: 59708

Vistos.

Notifiquem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59422 Nr: 1560-35.2016.811.0098

 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: MARGARIDA FATIMA PEDRACA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Erykson Thyago Pereira da Silva - 

OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial para DENEGAR 

A SEGURANÇA PLEITEADA, por não estar devidamente comprovada a 

ofensa ao direito líquido e certo arguido pela Impetrante, em sequencia, 

declaro EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil.Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da lei 12.016/09, e 

entendimento do STJ e STF nas súmulas 105 e 512, respectivamente.Não 

há recurso de ofício, vez que a segurança não foi concedida.Após o 

transito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. Registre-se. 

Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 22 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 58686 Nr: 969-73.2016.811.0098

 AÇÃO: Restauração de Autos->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 Vera Lucia Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 969-73.2016.811.0098

Código: 58686

Vistos.

Não obstante a petição de fls. 34/35, ante a natureza do feito, notifique-se 

o Autor, na pessoa de seu advogado, para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

Intime-se o Autor.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 27 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57246 Nr: 1420-35.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH CAROLINE MENDES 

PINHEIRO - OAB:MT 16008, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Autos: 1420-35.2015.811.0098

Código: 57246

Vistos.

Notifiquem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28222 Nr: 318-85.2009.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Merlin Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT, Donizete 

Tiago Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122, Valeria 

Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Matheus 

Tostes Cardoso - OAB:10.041, Mirian Correia da Costa - 

OAB:6361-MT, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - OAB:MT 8122

 Autos: 318-85.2009.811.0098

Código: 28222

Vistos.

De proêmio, determino que seja procedida a regularização dos registros e 

da autuação do feito, fazendo-se constar que o feito encontra-se em fase 

de cumprimento/execução de sentença.

Tendo em vista o pedido autoral de fl. 294, bem como a petição do 

Requerido às fls.295/296, notifique-se o Requerente para manifestar-se, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, 

inclusive promovendo o cumprimento de sentença.

Considerando a petição de fls. 272-274, INTIME-SE a Fazenda Pública 

(Executada), na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa 

ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução.

Não impugnada a execução no prazo em epígrafe, o que deverá ser 

certificado, ou rejeitadas as arguições da executada, será expedido, por 

intermédio do Presidente do Tribunal, precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal.

Tratando-se de impugnação parcial, a parte incontroversa poderá ser 

objeto de cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião MT, 24 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54819 Nr: 1180-80.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Carla Regina Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Tibagi Fundo de Investimentos em Direitos 

Creditórios, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT13245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245

 Autos: 1180-80.2014.811.0098

Código: 54819

Vistos.

Considerando a petição de fls. 237/238, notifique-se a parte AUTORA para 

manifestar-se a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 27 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61084 Nr: 962-47.2017.811.0098

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->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: Altamiro Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baltazar Reis da Maia ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 962-47.2017.811.0098

Código: 61084

Vistos.

Notifiquem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28817 Nr: 908-62.2009.811.0098

 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: Oliene Ribeiro da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edimar Aparecido Teixeira de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 908-62.2009.811.0098

Código: 28817

Vistos.

Considerando a recusa de fl. 172, revogo a decisão de nomeação de fl. 

171, mantendo-se a nomeação de fl. 151.

Defiro os pedidos da parte autora à fl. 159, para tanto determino a 

expedição dos respectivos ofícios à Receita Federal e Prefeitura Municipal 

de Porto Esperidião-MT, procedendo com a nova intimação do Sr. Edio Lotti 

de Paula com as advertências apontadas (art. 77, §2º CPC).

Cumpra-se a decisão de fl. 131, mantendo-se o segredo de justiça com as 

devidas alterações/correções nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61083 Nr: 961-62.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 961-62.2017.811.0098

Código: 61083

Vistos.

Notifiquem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25677 Nr: 137-26.2005.811.0098

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Alvarenga Filho, Americo Fernando Rodrigues 

Breia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Trinca, Marici Alves Siqueira Trinca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gonçalves Pichinin - 

OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Domingos 

Errerias Lopes - OAB:PR/25032

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERYKSON THYAGO 

PEREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 137-26.2005.811.0098, 

Protocolo 25677, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57938 Nr: 1683-19.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR FERREIRA 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:22439/A

 Vistos.

 Não obstante o acusado tenha sido interrogado junto ao Juízo Deprecado, 

observo que a finalidade da carta precatória expedida por este Juízo 

consistia em intimar o acusado para comparecer a solenidade designada 

para o próximo dia 30/08/2018 (quinta-feira).

 Desta forma, inexistindo prejuízo à ampla defesa, tampouco ao 

contraditório, junte-se aos autos a mídia produzida pelo Juízo Deprecado.

 De outro lado, mantenho a solenidade designada para o próximo dia 

30/08/2018, ocasião em que será realizado o interrogatório do réu, haja 

vista que o mesmo foi intimado para tal.

 SECRETARIA: providencie-se o necessário para realização da solenidade 

supramencionada, contatando-se, via telefone, a unidade prisional em que 

o acusado se encontra segregado, se necessário.

 Intimem-se as partes e testemunhas faltantes.

 Sem prejuízo, certifique-se a expedição e cumprimento de carta 

precatória para inquirição da vítima e de sua genitora.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42025 Nr: 1568-66.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ASSUNÇÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 Ante a informação prestada pelo advogado do acusado de que este se 

encontra temporariamente no estado do Pará, DESIGNO audiência de 

interrogatório para o dia 29 de outubro de 2018, às 14h45 (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso).

 Saem os presentes intimados.

 Expeça-se mandado de intimação do acusado.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30442 Nr: 417-07.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução em face da Fazenda Pública Estadual em que são 

partes as pessoas acima identificadas, tendo havido pagamento do débito 

pela parte executada, o que impõe a extinção do processo em face da 

quitação da dívida (REF.4).

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC: Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua 

vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença”.

É o caso dos autos.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, 

conforme consta REF.4

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, determinando, desde já, o desbloqueio 

de bens ou valores por ventura bloqueados.

 Não há custas pendentes.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Alvará de levantamento segue assinado.

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33359 Nr: 616-58.2014.811.0080

 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: IDAF, JMF, GDAF, JDAF, TDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAVESI GRANJA - 

OAB:17906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o plano de partilha de fls. 34/37, destes autos de 

inventário, CONVERTIDO PARA ARROLAMENTO COMUM, dos bens 

deixados ao falecer HOSENI ANA DE ARAUJO.Em consequência, atribuo 

aos interessados, seus respectivos quinhões, salvo erros, omissões ou 

direitos de terceiros.Cumpre aos interessados no prazo complementar de 

90 dias recolher eventual diferença que seja apurada pela Fazenda do 

Estado, do imposto "causa mortis" devido, e a concordância da Fazenda 

do Estado com tais recolhimentos ou, se for o caso, deverão juntar 

reconhecimento da isenção. Decorrido o prazo sem qualquer providência, 

aguarde-se provocação no arquivo.Por outro lado, comprovada a 

concordância da Fazenda do Estado com o recolhimento do imposto, ou o 

reconhecimento por ela de eventual isenção, certificado o trânsito em 

julgado desta sentença, EXPEÇA-SE o formal de partilha e arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31993 Nr: 778-87.2013.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FELIX SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILENO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o plano de partilha de fls. 90/91, destes autos de 

inventário, CONVERTIDO PARA ARROLAMENTO COMUM, dos bens 

deixados ao falecer GILENO SOARES DA SILVA.Em consequência, atribuo 

aos interessados, seus respectivos quinhões, salvo erros, omissões ou 

direitos de terceiros.Cumpre aos interessados no prazo complementar de 

90 dias recolher eventual diferença que seja apurada pela Fazenda do 

Estado, do imposto "causa mortis" devido, e a concordância da Fazenda 

do Estado com tais recolhimentos ou, se for o caso, deverão juntar 

reconhecimento da isenção. Decorrido o prazo sem qualquer providência, 

aguarde-se provocação no arquivo.Por outro lado, comprovada a 

concordância da Fazenda do Estado com o recolhimento do imposto, ou o 

reconhecimento por ela de eventual isenção, certificado o trânsito em 

julgado desta sentença, EXPEÇA-SE o formal de partilha e arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34170 Nr: 1221-04.2014.811.0080

 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: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, ante a inércia da inventariante em não promover a juntada 

das certidões requeridas pela PGE/MT, conforme certidão de decurso de 

prazo de REF 53, inviabilizando o deslinde integral do presente feito, 

determino que estes autos permaneçam no arquivo provisório aguardando 

provocação da parte interessada ou até posterior deliberação deste Juízo. 

Sem prejuízo, antes de encaminhar os autos ao arquivo provisório, 

INTIME-SE pessoalmente a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova a juntada de certidão negativa de débito referente às 

pendências tributárias e não tributárias e IPVA, junto a SEFAZ/MT, bem 

como a certidão negativa, expedida pela PGE/MT.Transcorrido o prazo 

supra, remetam-se os autos ao arquivo provisório, com as baixas e 

anotações de praxe.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33705 Nr: 903-21.2014.811.0080

 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: FIDTBSM, CHDOQM, IJS, LEJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELFAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o plano de partilha de REF 11 e 12 destes autos de 

inventário, CONVERTIDO PARA ARROLAMENTO COMUM, dos bens 

deixados ao falecer FERNANDO ABDALLA SIQUEIRA.Em consequência, 

atribuo aos interessados, seus respectivos quinhões, salvo erros, 

omissões ou direitos de terceiros.Cumpre aos interessados no prazo 

complementar de 90 dias recolher eventual diferença que seja apurada 

pela Fazenda do Estado, do imposto "causa mortis" devido, e a 

concordância da Fazenda do Estado com tais recolhimentos ou, se for o 

caso, deverão juntar reconhecimento da isenção. Decorrido o prazo sem 

qualquer providência, aguarde-se provocação no arquivo.Por outro lado, 

comprovada a concordância da Fazenda do Estado com o recolhimento do 

imposto, ou o reconhecimento por ela de eventual isenção, certificado o 

trânsito em julgado desta sentença, EXPEÇA-SE o formal de partilha e 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-37.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE CRISTINA DE OLIVEIRA T. DE MELO (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 

8010017-37.2017.8.11.0080. REQUERENTE: JOAO PAULO DE MELLO 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Recebo o recurso inominado em 

seus efeitos legais. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, independentemente de nova 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32517 Nr: 972-90.2013.811.0079

 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: JOICE REGINA DE ASSIS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDANTE ALVES RIBEIRO, FERNANDO 

MARCIO BORGES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVERAL FRANCISCO LOPES - 

OAB:3.549-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 
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OAB:15890 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEOVERAL 

FRANCISCO LOPES, para devolução dos autos nº 972-90.2013.811.0079, 

Protocolo 32517, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32745 Nr: 1199-80.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Santos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemont Engenharia de Telecomunicações 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, PAULO R. ROQUE A. KHOURI - 

OAB:OAB/DF 10.671

 Vistos (META 2 CNJ).

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

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.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14119 Nr: 472-34.2007.811.0079

 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: Anicio de Oliveira Costa, ROSA DIVINA GOMES DA 

COSTA, HERNANI LAZARO COSTA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Guerreiro, Mauro Trabulce, Fábio 

Fernando Almeida Carvalho, MANOEL LEANDRO DE ALMEIDA, FERNANDO 

ALMEIDA CARVALHO, Flávio Almeida Carvalho, E OUTROS, Djalma Alves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA FLORES - 

OAB:9168/MT, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos (META 2 CNJ).

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

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.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12709 Nr: 821-71.2006.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINELMA FERREIRA DIAS ABREU, ALEX FERREIRA 

DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRALMAT MAQUINAS e VEICULOS LTDA, 

ELCIO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Martins do 

Nascimento - OAB:5787 A, MARINHO VICENTE DA SILVA - 

OAB:13981/GO

 Vistos (META 2 CNJ).

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

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.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 651-65.2007.811.0079

 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: Ilda Felippe Rossette, GILBRAN JOSÉ CAIRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fuad Kairuz Junior, Fuad Sulaiman Kairuz, 

Fabio Kairuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Aulo Augusto Prato - OAB:20166, 
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Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460, Renata Dequech - 

OAB:22.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fl. 860, ressaltando a máxima rebus 

sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão 

assim”). DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 13h00 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de 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.As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada 

parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455 do CPC).Caso seja arrolada testemunha residente 

em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato (na 

sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória 

e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em cinco dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado).O ônus da prova seguirá 

a regra geral prevista no art. 373 do CPC.Intimem-se as partes para que 

compareçam à solenidade supramencionada. Aguarde-se em cartório o 

dia da audiência.EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO, COM URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12254 Nr: 365-24.2006.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, HDSB, SADS, HDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Uma vez que a penhora é, preferencialmente, em dinheiro (art. 835, I, do 

CPC), DEFIRO a realização de diligências junto ao sistema informatizado 

visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, Intime(m)-se o(s) 

executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou no último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a diligência, INTIMEM-SE as Exequentes para que indique bens à 

penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18548 Nr: 1524-94.2009.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, Murillo Espinola de 

Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromon s/a Agricultura e Pecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT 3.127- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BENAMOR FERILLES - 

OAB:OAB/RJ 152961, MARIA ABREU DO VALLE - OAB:OAB/RJ 145508

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do crédito (honorários 

advocatícios), acrescido de custas, se houver.

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 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 juízo.

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 art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-78.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

GRAZIELE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

1000012-78.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12470128. Ribeirão Cascalheira, 29 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-78.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

GRAZIELE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

1000012-78.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12470128. Ribeirão Cascalheira, 29 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-54.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR JACOB (ADVOGADO(A))

PASTORA CÁSSIA (REQUERIDO)

ALEXANDRE PRESTES JASPER (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

8010029-54.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos da parte reclamada 

do teor da sentença de ID 12470471. Ribeirão Cascalheira, 29 de agosto 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-54.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR JACOB (ADVOGADO(A))

PASTORA CÁSSIA (REQUERIDO)

ALEXANDRE PRESTES JASPER (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 
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8010029-54.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos da parte reclamada 

do teor da sentença de ID 12470471. Ribeirão Cascalheira, 29 de agosto 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-81.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo nº. 1000070-81.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 

55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos da parte 

reclamante do teor da sentença de ID 12457844. Ribeirão Cascalheira, 29 

de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-63.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

8010063-63.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte reclamada do 

teor da sentença de ID 12467136. Ribeirão Cascalheira, 29 de agosto de 

2018.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 1151-08.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Pinheiro Bassedone, Marcos da Cruz 

Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O, Lucy Rosa da Silva - OAB:2613-MT

 INTIME-SE a douta causídica para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40145 Nr: 864-40.2016.811.0052

 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): URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para efetuar o pagamento das 

diligências (citação e penhora), no valor de R$ 120,00 cada uma, 

totalizando R$ 240,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44220 Nr: 948-07.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raissa Deon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Bruno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48266 Nr: 3066-53.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: J . Ventura Transporte -ME, Janecléia Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Altenburger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 48266

Vistos etc.,

Diante da certidão de ref.11, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

requerente para que promova, em 5 (cinco) dias, o andamento do feito, 

sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, na forma do art. 

485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000098-33.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES (EXEQUENTE)

ADAILTON DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ESDRAS GONCALVES CORDEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000098-33.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: ADAILTON DA SILVA PERES Parte 

Requerida: FRANCISCO ESDRAS GONCALVES CORDEIRO Senhor(a): 

ADAILTON DA SILVA PERES. Procedo REITERAÇÃO da INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifestar acerca da Carta Precatória e Certidão juntadas 

ao Id. 13921603, requerendo o que entender de direito, cuja copia segue 

anexa, no processo acima indicado, sob pena de arquivamento. RIO 

BRANCO/MT, 29 de agosto de 2018 Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000038-60.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000038-60.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: LUCINEIA GOMES DOS SANTOS 

Parte Requerida: OI S/A Senhor(a): LUCINEIA GOMES DOS SANTOS. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da certidão 

juntada ao Id. 15038978, cuja copia segue anexa, no processo acima 

indicado. RIO BRANCO/MT, 29 de agosto de 2018 Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-62.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69945 Nr: 2689-79.2016.811.0032

 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: Damião de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisvaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A - MT

 Processo nº. 2689-79.2016.811.0032

Código nº. 69945

Vara Única

Vistos.

Tendo em vista certidão de ref. 14, NOMEIO como curador especial Zelito 

Oliveira Ribeiro, inscrito na OAB/MT, sob o nº 10.298-A, que deverá ser 

intimado para patrocinar os interesses da parte requerida.

Diante da nomeação, fixo o valor de 03 (dois) URHs, devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso, sendo a certidão respectiva ser 

expedia apenas ao final do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 28 de Agosto de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79457 Nr: 218-22.2018.811.0032

 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: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dinate do exaurimento do presente procedimento, remetam-se estes autos 

à 1ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT, para 

fim anexá-lo aos autos tombados sob nº 49986-89.2015.811.0041, Código: 

1057893.

Após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84188 Nr: 2999-17.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA MARIA DO ESPIRITO SANTO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC. Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido 

reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente 

é a impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde 

a ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.Com efeito, 

visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a observância do 

que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que:I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 

de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Assim, desde já, pelos fundamentos 

alhures, NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, 

o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com endereço 

profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO PORTO, 

CUIABÁ/MT, CEP: 78032-175 [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68793 Nr: 2179-66.2016.811.0032

 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: Benta Lucinete da Silva, MLdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Domingos Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, intentada por M. L. DA S. B., 

representado por sua genitora, através da Defensoria Pública, em 
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desfavor de REINALDO DOMINGOS BASTOS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial foi recebida em ref.4, ocasião em que foram fixados alimentos 

provisórios no importe correspondente a 33,33% do salário mínimo vigente 

e deferido os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão que concedeu 

liminar ainda não fora cumprida pela Secretaria desta Vara, motivo pelo 

qual determino COM URGÊNCIA o cumprimento da decisão de ref.4.

 Posto isto, proceda o Sr. Gestor com a citação/intimação da parte 

requerida no endereço declinado na inicial, para que integre a lide e, na 

sequência, promova a sua intimação para que compareça em audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de seu advogado(a) ou defensor 

público.

Redesigne nova data da audiência de conciliação, conforme pauta do(a) 

conciliador(a).

Ressalto que a(s) parte(s) requerida(s) poderá(ão) oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição.

Cite-se. 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.: 68792 Nr: 2178-81.2016.811.0032

 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: Eloisa Helena da Silva, PDdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Daniel da Silva Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, intentada por P. D. DA S. F., 

representado por sua genitora, através da Defensoria Pública, em 

desfavor de ELIZEU LEMES DE FIGUEIREDO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial foi recebida em ref.4, ocasião em que foram fixados alimentos 

provisórios no importe correspondente a 33,33% do salário mínimo vigente 

e deferido os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão que concedeu 

liminar ainda não fora cumprida pela Secretaria desta Vara, motivo pelo 

qual determino COM URGÊNCIA o cumprimento da decisão de ref.4.

 Posto isto, proceda o Sr. Gestor com a citação/intimação da parte 

requerida no endereço declinado na inicial, para que integre a lide e, na 

sequência, promova a sua intimação para que compareça em audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de seu advogado(a) ou defensor 

público.

Redesigne nova data da audiência de conciliação, conforme pauta do(a) 

conciliador(a).

Determino, ainda, a retificação do polo passivo da demanda junto ao 

sistema apolo, a fim de que conste o nome correto da parte Executada - 

ELIZEU LEMES DE FIGUEIREDO.

Ressalto que a(s) parte(s) requerida(s) poderá(ão) oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição.

Cite-se. 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.: 67220 Nr: 1354-25.2016.811.0032

 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: Luzia Ferreira da Silva , RFdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Antônio Matos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, intentada por R. F. DA S. M., 

representado por sua genitora, através da Defensoria Pública, em 

desfavor de VICTOR ANTÔNIO MATOS FERREIRA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial foi recebida em ref.4, ocasião em que foram fixados alimentos 

provisórios no importe correspondente a 30% do salário mínimo vigente e 

deferido os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão que concedeu 

liminar ainda não fora cumprida pela Secretaria desta Vara, motivo pelo 

qual determino COM URGÊNCIA o cumprimento da decisão de ref.4.

 Posto isto, proceda o Sr. Gestor com a citação/intimação da parte 

requerida no endereço declinado na inicial, para que integre a lide e, na 

sequência, promova a sua intimação para que compareça em audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de seu advogado(a) ou defensor 

público.

Redesigne nova data da audiência de conciliação, conforme pauta do(a) 

conciliador(a).

Ressalto que a(s) parte(s) requerida(s) poderá(ão) oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição.

Cite-se. 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.: 58116 Nr: 2027-86.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Benedito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de ref. 70, a fim de determinar a expedição de citação em 

favor da parte requerida, conforme endereço declinado pela parte autora.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71452 Nr: 531-17.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo - Produtos Agropecuários LTDA, Danilo de Jesus 

Garay da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germano Leite de Mello - 

OAB:MT 7664, Germano Leite de Melo - OAB:OAB/MT 7664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, notadamente dos fundamentos 

invocados pela parte autora à ref. 20, chamo o feito à ordem para fim de 

determinar que o objeto da missiva precatória seja cumprida mediante o 

fornecimento dos meios necessários ao Senhor Oficial de Justiça, 

conforme já determinado anteriormente em decisão de ref. 13.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66628 Nr: 1122-13.2016.811.0032

 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: Celia Roberta Querubin, MVQdAB, MQdAB, HQAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliakuim de Araújo Barros
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CELSO PELEGRINI - 

OAB:3821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, intentada por M. V. Q. DE A. e 

OUTROS, representados por sua genitora, em desfavor de ELIAKUIM DE 

ARAÚJO BARROS, todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida em ref.4, ocasião em que foram fixados alimentos 

provisórios no importe correspondente a 33,33% do salário mínimo vigente 

e deferido os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão que concedeu 

liminar ainda não fora cumprida pela Secretaria desta Vara, motivo pelo 

qual determino COM URGÊNCIA o cumprimento da decisão de ref.4.

 Posto isto, proceda o Sr. Gestor com a citação/intimação da parte 

requerida no endereço declinado na inicial, para que integre a lide e, na 

sequência, promova a sua intimação para que compareça em audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de seu advogado(a) ou defensor 

público.

Redesigne nova data da audiência de conciliação, conforme pauta do(a) 

conciliador(a).

Ressalto que a(s) parte(s) requerida(s) poderá(ão) oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição.

Cite-se. 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.: 66351 Nr: 1006-07.2016.811.0032

 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: Thaymara Aparecida da Silva, JLSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wallacy Cristian de Arruda Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, intentada por J. L. S. DE O., 

representado por sua genitora, através da Defensoria Pública, em 

desfavor de WALACY CRISTIAN DE ARRUDA OLIVEIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida em ref.4, ocasião em que foram fixados alimentos 

provisórios no importe correspondente a 28,5% do salário mínimo vigente 

e deferido os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão que concedeu 

liminar ainda não fora cumprida pela Secretaria desta Vara, motivo pelo 

qual determino COM URGÊNCIA o cumprimento da decisão de ref.4.

 Posto isto, proceda o Sr. Gestor com a citação/intimação da parte 

requerida no endereço declinado na inicial, para que integre a lide e, na 

sequência, promova a sua intimação para que compareça em audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de seu advogado(a) ou defensor 

público.

Redesigne nova data da audiência de conciliação, conforme pauta do(a) 

conciliador(a).

Ressalto que a(s) parte(s) requerida(s) poderá(ão) oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição.

Cite-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26321 Nr: 1210-61.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Maurilia Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): de "cujus" Odorico Nunes da Silva, Joanil 

Nunes da Silva, Valcenil Nunes da Silva, Adão Nunes da Silva, Joadil 

Nunes da Silva, Eva Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE ESTEVES FERREIRA 

SAMPAIO - OAB:12917, Luciane Esteves Ferreira Sampaio - 

OAB:oab/mt 12917

 Vistos.

Há informações nos autos de que a parte requerente é pessoa falecida, 

sendo que a testemunha arrolada, NILCELENE PEDROSA PANTALEÃO, 

confirmou este fato e relatou que o óbito ocorreu no município de Nova 

Mutum.

Diante disso, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC, promovo a 

SUSPENSÃO DO PROCESSO, pelo prazo de 06 meses, até posterior 

habilitação de eventuais interessados.

Sem prejuízo, determino a expedição de oficio ao Cartório de RGISTRO 

Civil de Nova Mutum/MT, para que encaminhe a este juízo, no prazo de 15 

dias, certidão de óbito da parte requerente.

Após, com a juntada do documento, abra-se vistas dos autos à 

Defensoria Pública para manifestação.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65855 Nr: 806-97.2016.811.0032

 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: Marcileide Rodrigues Miranda, JMdA, GMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Costa Anunciação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, intentada por J. M. de A. e G. M. de A., 

representadas por sua genitora, através da Defensoria Pública, em 

desfavor de JAIR COSTA ANUNCIAÇÃO, todos devidamente qualificados 

nos autos.

A inicial foi recebida em ref.4, ocasião em que foram fixados alimentos 

provisórios no importe correspondente a 33,33% do salário mínimo vigente 

e deferido os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão que concedeu 

liminar ainda não fora cumprida pela Secretaria desta Vara, motivo pelo 

qual determino COM URGÊNCIA o cumprimento da decisão de ref.4.

 Posto isto, proceda o Sr. Gestor com a citação/intimação da parte 

requerida no endereço declinado na inicial, para que integre a lide e, na 

sequência, promova a sua intimação para que compareça em audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de seu advogado(a) ou defensor 

público.

Redesigne nova data da audiência de conciliação, conforme pauta do(a) 

conciliador(a).

Ressalto que a(s) parte(s) requerida(s) poderá(ão) oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição.

Cite-se. 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.: 65850 Nr: 802-60.2016.811.0032

 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 Pereira Sales, JVPS, FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, intentada por F. P. dos S. e J. V. P. dos 

S., representados por sua genitora, através da Defensoria Pública, em 

desfavor de JOAO BATISTA DOS SANTOS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial foi recebida em ref.4, ocasião em que foram fixados alimentos 

provisórios no importe correspondente a 33,33% do salário mínimo vigente 

e deferido os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão que concedeu 

liminar ainda não fora cumprida pela Secretaria desta Vara, motivo pelo 

qual determino COM URGÊNCIA o cumprimento da decisão de ref.4.

 Posto isto, proceda o Sr. Gestor com a citação/intimação da parte 

requerida no endereço declinado na inicial, para que integre a lide e, na 

sequência, promova a sua intimação para que compareça em audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de seu advogado(a) ou defensor 

público.

Redesigne nova data da audiência de conciliação, conforme pauta do(a) 

conciliador(a).

Ressalto que a(s) parte(s) requerida(s) poderá(ão) oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição.

Cite-se. 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.: 64004 Nr: 68-12.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Aureliano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor do petitório de ref. 24, intime-se a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64308 Nr: 221-45.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania de Oliveira Nogueira, Paulo Areliano da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Icety Antunes - 

OAB:OAB/MT 18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte Exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53897 Nr: 1989-11.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. 

Naturais Renováveis - IBAMA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecoplan Mineração Ltda, Ricardo Kohmann 

Dietrich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:OAB/MT 9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Basso - OAB:57553 

OAB RS

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, 

considerando a decisão proferida nos autos fls 69/versos, bem como o 

bloqueio de valores fls 70/72 intimo o patrono dos executados para 

querendo, opor embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10782 Nr: 121-28.1995.811.0032

 AÇÃO: Separação Consensual->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: Isac Geraldo Ormond, Maris Helena Bueno Ormond

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulce Helena Gahyva - 

OAB:OAB/MT 7699, Laura Aparecida Machado Alencar - 

OAB:4.639/MT, Laura Fonseca Corrêa - OAB:7041, Maria Anita 

Mesacasa - OAB:2.963-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos para intimar patronos da parte requerente Maris Helena de que 

os autos encontram-se desarquivados aguardando manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64071 Nr: 104-54.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcelo Cardia Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Gleison Furlan 

Picinin - OAB:MT 16.158

 Nos termos da legislação vigente intimo da seguinte decisão: 

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude de questão de saúde, designo nova 

assentada para o dia 04 de setembro de 2018 às 17h30min.

Intime-se

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste-MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64627 Nr: 337-51.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONYE MARCIO NUNES DE ARAÚJO, 

Edymarcio Nunes de Araújo, Elymarcio Nunes de Araújo, Thalyta 

Sthephani Almeida Ribeiro, RONYE MARCIO NUNES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora já foi intimada para providenciar o pagamento 

das custas processuais em ref:6, em 08/03/2016. Certifico ainda que o 

pagamento da diligencia só pode ser feito através do sitema de pagamento 

no sitio do TJMT. Nos termos da legislação vigente e provimento nº 

56/2007-CGJ/MT, intimo a parte autora a efetuar o pagamento de diligência 

no valor de R$ 31,50 (Trinta e um reais e cinquenta centavos, referente ao 

cumprimento do mandado no Bairro Centro, a ser ser recolhido através de 

Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69751 Nr: 2601-41.2016.811.0032
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvar de Paula Leite, Emilene Geovania de Paula, 

Eucelana de Paula Leite Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Piva Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE BALDO - 

OAB:20510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de ref. 28, a fim de determinar a suspensão do processo 

pelo prazo de 90 (noventa) dias, findo qual deve a parte exequente, 

independentemente de nova intimação, promover o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80871 Nr: 991-67.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fantina Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o estudo social ainda não 

foi realizado, por tal motivo, desde já, determino a realização de estudo 

social na residência da parte autora, a fim de aferir suas condições 

socioeconômicas, bem como a de seus familiares.

 NOMEIO a Assistente Social deste Juízo para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realize a perícia socioeconômica na residência da parte 

autora, respondendo aos quesitos apresentados, a fim de avaliar as reais 

condições para obtenção do benefício ora pleiteado.

 Com a juntada do laudo socioeconômico, INTIME-SE a parte autora e o 

INSS, por intermédio da Procuradoria Federal, com a remessa dos autos 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Certifique-se o Sr. Gestor acerca do decurso de prazo de intimação da 

parte autora quanto à impugnação à contestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

ANEXO

QUESITOS PARA PERÍCIA SÓCIOECÔNOMICA:

1. DESCREVA AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA CASA DO(A) 

PERICIANDO(A).

2. O(A) PERICIANDO(A) RESIDE COM QUANTAS PESSOAS NA MESMA 

CASA? DESTAS PESSOAS, QUANTAS RECEBEM ALGUM TIPO DE 

REMUNERACAO/RENDA/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO?

3. QUAL O VALOR APROXIMADO DA REMUNERAÇÃO/RENDA DE CADA 

UM DOS MORADORES?

 4. QUAL O VALOR APROXIMADO DO TOTAL DA RENDA FAMILIAR DO 

PERICIANDO? O PERICIANDO POSSUI ALGUM TIPO DE RENDA PRÓPRIA? 

QUAL?

 5. A CASA É PROPRIA OU ALUGADA?

6. QUAIS AS DESPESAS DO(A) PERICIANDO(A)?

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70406 Nr: 40-10.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON VANNI GUIMARAES, JOSÉ 

RUBENS BORGES, FRANCISCA MARIA SOUTO LIMA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito contido na petição de ref. 25, a fim de DETERMINAR a 

suspensão do processo até o dia 27/12/2018, termo em que, 

independentemente de nova intimação, deve a parte Exequente promover 

o regular andamento do feit, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 15665 Nr: 1082-17.2005.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia , Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ind. Cerâmica Japurá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, Tatiana Ribeiro Soares - OAB:OAB/MT 5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos temos da Leislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono os 

autos com a inalidade de intimar a parte autora da decisão proferiuda nos 

autos: Vistos. Considerando que restou frustrada a tentativa de penhora 

de ativos financeiros de contas bancárias da parte executada, e que a 

execução tem como princípio tramitar em benefício do credor, defiro o 

pedido de fl. 51, devendo o(a) oficial de justiça encarregado observar o 

disposto nos artigos 831 e seguintes do CPC. Em caso de restar frustrada 

a diligência por qualquer motivo, intime-se a parte exequente para 

impulsionar o processo, mediante vista, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27942 Nr: 1991-83.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonino Metério da Ressrreição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudinez da Silva Pinto Junior - OAB:189492/SP, 

José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, decreto-lhe sua 

revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo desnecessária a 

intimação da autarquia para futuro atos processuais, à exceção da 

sentença.

Junte-se aos autos substabelecimento trazido pela advogada do 

requerente.

Declaro encerrada a instrução processual.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64071 Nr: 104-54.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcelo Cardia Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Gleison Furlan 

Picinin - OAB:MT 16.158

 Processo Eletrônico nº 104-54.2016.811.0032

Código 64071

Vistos em correição.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude de questão de saúde, designo nova 
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assentada para o dia 04 de setembro de 2018 às 17h30min.

Intime-se

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste-MT, 10 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82908 Nr: 2310-70.2018.811.0032

 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: NCdA, FFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

consensual c/c Partilha de Bens proposta por FELIPE FERREIRA DE 

ALMEIDA e NADIR CARMO DE ARRUDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Pleiteiam as partes a homologação do acordo firmado em relação ao 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens em 

comum do casal.

Inicialmente, verifico que a matéria posta em juízo já se encontra madura 

para ser sentenciada, uma vez que, as partes de comum acordo 

transigiram no feito. Posto isto, torno sem efeito o despacho de ref.4.

Desde já, deferido os benefícios da Gratuidade de Justiça.

Passo à análise do mérito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente, tendo em vista as informações trazidas aos autos, verifico 

não haver interesse de incapaz nos autos. Ademais, as partes, com 

escopo de pôr fim a presente demanda realizaram transação nos autos do 

presente processo, encerrando assim a lide posta a análise deste juízo.

Com efeito, vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia 

do negócio jurídico se encontram presentes no acordo firmado entre as 

partes, notadamente porque o interesse público resta resguardado e não 

há interesse indisponível cuja violação se permita inferir.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, nos termos em que posta às fls. 01/04 (PDF) e, 

por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Se necessário, expeça-se ofício ao Cartório competente para averbação 

do reconhecimento e dissolução da união.

Isentos de custas, das despesas processuais e os honorários 

advocatícios por insuficiência de recursos, por serem pobres na forma do 

art. 98 e seguintes, do CPC.

Após, arquivem-se os autos, com baixa nos registros.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70166 Nr: 2771-13.2016.811.0032

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ATINAIUR ANTONIO PIRES SAPPER, Atinaiur Antonio 

Pires Sapper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado de Polícia Cívil de Jangada - MT - 

Fabiano Pitoscia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]”Pelo exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DENEGO 

a segurança requestada, o que faço com arrimo no art. 6º, § 5º, da Lei n.º 

12.016/2009 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.Revogo a liminar, 

com fundamento na Súmula 405 do STF.Condeno o impetrante ao 

pagamento das custas processuais, nos termos da lei, deferindo-lhes, 

contudo, o benefício da gratuidade de justiça.Dou por publicada a presente 

sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, 

conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Ao arquivo com baixa 

na distribuição.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82721 Nr: 2199-86.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASARA LIMA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Esteves de Lacerda Filho 

- OAB:OAB/MT 2.492, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:MT 22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora 

/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada Carta 

Precatória a ser expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68717 Nr: 2136-32.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Tenório, Valdomiro Dias dos santos, 

Sebastião Marques da Silva, Antonio Souza Marinho, Luis Feliphe da Silva 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:7562, Miguel Juarez R. Zaim - OAB:, Valdineide 

Ovidio da Silva Dias - OAB:

 Vistos.

À vista do oficio n° 243/2018/PJRO/MPMT, informando a impossibilidade de 

comparecimento da nobre representante da Promotora de Justiça em 

virtude da participação do Encontro Nacional da Defesa da Probidade 

Administrativa, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 14 

de novembro de 2018 às 15h30min.

 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.: 81763 Nr: 1603-05.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA BARROS MARTINS - 

OAB:21491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Permaneçam os autos conclusos, para sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-80.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

ROSIANY APARECIDA POMBO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de dezembro de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-31.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 1983373 e cálculo constante no ID n. 12941092, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-33.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

KATIELI HIASMIN ALCANTARA NOTARANGELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 248828 e cálculo constante no ID n. 12941671, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-88.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

TAYNE PAULA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 3290109 e cálculo constante no ID n. 12942141, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-21.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JONE CARLOS APARECIDO COSTA E SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 3295465 e cálculo constante no ID n. 13254329, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-09.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MANOEL ASSUNCAO MORAES (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 3270541 e cálculo constante no ID n. 13254131, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-90.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOMINGOS DA RESSURREICAO (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 3292447 e cálculo constante no ID n. 13253915, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-76.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LAYNA CAMPOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 3271069 e cálculo constante no ID n. 13253654, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82179 Nr: 1389-82.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO RICARDO DE AMORIM, DANIEL VINICIUS 

DE AMORIM, DENIS FRANCISCO DA SILVA, ADILSON AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262, DEBORA SMERDECK PIOTTO - OAB:22984/O, 

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 Intimação da parte requerida para, comparecimento em audiência que 

será realizada no dia 03/10/2018 as 15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79280 Nr: 122-75.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ARCANJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Augusto Alves - 

OAB:23447/MT

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Considerando que as testemunhas foram intimadas e não compareceram 

REDESIGNO esta solenidade para o dia 18 de abril de 2018, às 14h30min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva.

Intimem-se

Cumpra-se.
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Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon – Assessor de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-24.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO PAULO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: ALESSANDRO PAULO MARQUES 

DE SOUZA Endereço: RUA I, 19, QUADRA 8, ALTOS DO LEVERGER II, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000995-24.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 24.107,46 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 

Hora: 12:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ALESSANDRO PAULO 

MARQUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB: MT0017627A-O 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” 

ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-46.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos, bem como da 

expedição do alvará eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 29 de agosto 

de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-54.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA (REQUERENTE)

FABIUS DELBONI DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria do retorno dos autos à 1ª Instância, bem como da 

expedição do alvará eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 29 de agosto 

de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010473-39.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANGELIKA CAPELAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 29 de agosto de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-40.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 29 de agosto de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-87.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FLAVIO JUNIOR XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 29 de agosto de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-76.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ERALDO DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: ERALDO DUARTE DA SILVA 
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Endereço: Rua A, n° s/n, 0, Jardim Estoril, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000998-76.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 13:00 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: ERALDO DUARTE DA SILVA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES 

OAB: MT0017620A Endereço: desconhecido REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-61.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

ESMAEL PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000999-61.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.531,68 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

Nome: ESMAEL PINTO DE ARRUDA Endereço: AVENIDA SANTO ANTONIO, 

702, INDEFINIDO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO OAB: MT24738/O Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: TRAVESSA L, 

1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

OAB: MT0011065S-A Endereço: RUA BERNARDO GUIMARÃES, 245, - 

ATÉ 699/700, FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30140-080 

DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência de CONCILIAÇÃO se realizará no 

dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/09/2018 Hora: 12:40 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” 

ADVERTÊNCIAS: a) No caso de audiência de conciliação e saneamento, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. b) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 29 de agosto de 2018. Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-31.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

laura Cristina Souza Madureiro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: LUIZ ANTONIO DE SOUZA 

Endereço: Rua Alfredo Campos Damaceno, s/n, Vila Saudável, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001001-31.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.612,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 13:10 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUZA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO OAB: 

MT0010353A Endereço: desconhecido REQUERIDO: CIELO S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-97.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIS DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de agosto de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-86.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-16.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANELES MARIA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: VANELES MARIA DA SILVA 

BARROS Endereço: RUA C, 12, QD 17, JARDIM ESTORIL, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001002-16.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 12:00 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VANELES MARIA DA SILVA BARROS ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR 

OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido REQUERIDO: VIVO S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-98.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANELES MARIA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: VANELES MARIA DA SILVA 

BARROS Endereço: RUA C, 12, QD 17, JARDIM ESTORIL, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001003-98.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 12:10 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VANELES MARIA DA SILVA BARROS ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR 

OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido REQUERIDO: VIVO S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-83.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANELES MARIA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: VANELES MARIA DA SILVA 

BARROS Endereço: RUA C, 12, QD 17, JARDIM ESTORIL, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 
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PROCESSO: 1001004-83.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 12:20 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VANELES MARIA DA SILVA BARROS ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR 

OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido REQUERIDO: VIVO S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-68.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEYTON BRITO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: CLEYTON BRITO DA CRUZ 

Endereço: AVENIDA ARTHUR COSTA, SN, SANTO ANTONIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1001005-68.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 

Hora: 12:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: CLEYTON BRITO DA CRUZ 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: LICINIO VIEIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: VIVO S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-75.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SEBASTIANA DE LIMA (REQUERENTE)

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: JANE SEBASTIANA DE LIMA 

Endereço: Rua da Lage, sn, Jardim Santo Antonio, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001011-75.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 13:20 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

JANE SEBASTIANA DE LIMA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: ERNANDES DOS SANTOS OAB: MT17663/O Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: VIVO S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-97.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL MARQUES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: EZEQUIEL MARQUES DE 

QUEIROZ Endereço: Rodovia MT 361, S/N, Acorizal, BARÃO DE MELGAÇO 

- MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1001016-97.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 10.152,02 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 13:30 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: EZEQUIEL MARQUES DE QUEIROZ ADVOGADO(S) 

DA PARTE REQUERENTE: Advogado: ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB: 

MT0015916A Endereço: desconhecido REQUERIDO: VIVO S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-82.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA MORAES (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: MARIA SANTANA MORAES 

Endereço: RUA EDUARDO BOURET, S/N, VILA RECREIO, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001017-82.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.126,03 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 13:40 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MARIA SANTANA MORAES 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: ESDRA SILVA DOS 

SANTOS OAB: MT0015916A Endereço: desconhecido REQUERIDO: VIVO 

S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: 

“Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não 

comparecer à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e 

responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), 

o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 

5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. d) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-52.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO VIEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1001019-52.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ALEX SANDRO VIEIRA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: LICINIO VIEIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: VIVO S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

INTIMANDO(S): Nome: ALEX SANDRO VIEIRA Endereço: RUA 10, 1, 

QUADRA 8, ALTOS DO LEVERGER, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência de CONCILIAÇÃO se 

realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 12:40 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer 

à audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. DESPACHO: 

“Cópia anexa” ADVERTÊNCIAS: a) No caso de audiência de conciliação e 

saneamento, a parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se 

representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), 

ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados 

os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. b) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 29 de agosto de 2018. Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-37.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

ERICK RENAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: ERICK RENAN DE OLIVEIRA 

Endereço: Estarda Rural, s/n, Zona Rural, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1001020-37.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 10.784,08 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 13:50 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: ERICK RENAN DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS 

OAB: MT22797-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-22.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 

Endereço: Rodovia Hilario de Almeida, Sitio Acorizal, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001021-22.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.119,97 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 14:00 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: ESDRA SILVA DOS 

SANTOS OAB: MT0015916A Endereço: desconhecido REQUERIDO: VIVO 

S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: 

“Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não 

comparecer à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e 

responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), 

o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 

5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. d) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67618 Nr: 397-03.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLIAN ZUCULOTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:OAB/MT 22608/O

 Certifico e dou fé, que com o acórdão transitado em julgado, que reduziu 

a pena do recuperando de 15 para 12 anos (fls. 216), apresento o cálculo 

de pena em anexo com progressão de regime em 24/04/2018 a defesa e 

posteriormente ao Ministério público para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59791 Nr: 242-34.2015.811.0039

 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: SHEILA REGINA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA VITÓTIA CUNHA DE OLIVEIRA, 

JACQUELINE GOMES DA CUNHA, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a omissão da sentença de 

referencia n. 142, que passa a vigorar com a seguinte redação:“Diante do 

breve exposto, arbitro 7 (sete) URH a título de honorários advocatícios em 

favor de Valéria Aparecida Soldá de Lima ”.No mais, permanece inalterada 

a sentença vergastada.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 15 

de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87444 Nr: 1348-26.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSY JHONNY TAVARES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 AUTOS Nº 1348-26.2018.811.0039

CÓDIGO 87444

Vistos em Correição.

Redesigno audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 13 de 

setembro de 2018, às 17h00min., devendo todos comparecerem à 

solenidade, sob pena de advertência.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se todos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88667 Nr: 1914-72.2018.811.0039

 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: TRANSTOP TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - 

OAB:11135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Vistos DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de 

DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte Requerente dos bancos de 

dados dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e demais 

congêneres), referente à inclusão procedida pela requerida, até o término 

da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao SPC e 

SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento da 

presente decisão. DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 06 

de setembro de 2018, às 14h00min.Intime-se as partes cientificando-as de 

que deverão comparecer devidamente acompanhadas por seus 

advogado(a)(s), sendo que em sua falta lhes será designado Defensor(a) 

Público(a).As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do CPC).Advirto aspartes que o seu não comparecimento injustificado 

à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser 

imediatamente encaminhada para esta Magistrada para homologação.Não 

obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, do CPC).Notifique-se o(a) conciliador(a) deste juízo 

da presente designação.Intime-se as partes da presente 

decisão.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112194 Nr: 3348-76.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉRSON LUIZ GARBUIO, JDC DA 1º VARA CÍVEL DE 

CARAZINHO/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCIR JOSÉ FÁCCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ANTÔNIO 

FELDMANN - OAB:OAB/RS 35415

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112172 Nr: 3333-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DIAMANTINO/MT, COOPERATIVA 

DE CRETIDO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE / 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK ALVES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111969 Nr: 3216-19.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ/MT, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA PEREIRA RAGUZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAFINI DE PAULA SAGA GOMES 

- OAB:17.023 MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 
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OAB:13431, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070, MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16.067, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111836 Nr: 3142-62.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J1VDC, BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM, DITMM, JDJMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110891 Nr: 2571-91.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DA VARA JEC DE CARAZINHO - RS, JOSÉ 

MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS E. ENGELMANN-ME, CARLOS 

EDUARDO ENGELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER CIRIACO SOARES - 

OAB:OAB/RS 67.871, JULIANO JOSE SOARES - OAB:OAB/RS 47.964

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112184 Nr: 3341-84.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADCL, J2VCCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a),que envie 

cópia do pagamento de Diligência, pois na Juntada de ref. 9, faltou o 

comprovante do pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110861 Nr: 2555-40.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DA VARA JUDICIAL DE RESTINGA SECA - RS, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO ASSOCIADOS DA 

REGIÃO CENTRO RGS - SICREDI REGIÃO CENTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO HATSCHBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FULVIO MACHADO PIOVESAN - 

OAB:RS/37428

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113063 Nr: 3898-71.2018.811.0078

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, 

atribuindo valor correto à causa no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, em conformidade com o arts. 291 e 485, I 

do NCPC.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79991 Nr: 284-63.2015.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADS, JFDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS, CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão desses fatos, e por tudo o mais que nos autos constam, com 

fundamento no artigo 33 e seguintes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e o paragrafo único do art. 723 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e defiro a guarda de Alexandre 

Ferreira Andrade dos Santos aos requerentes Antonio dos Santos e 

Joanita Ferreira Dias dos Santos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 79991 Nr: 284-63.2015.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADS, JFDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS, CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, através de seu advogado, acerca da r. 

sentença prolatada nos autos em ref. 89. Intimação ainda para que a(s) 

parte(s) autora(s) compareçam ao balcão desta Secretaria no prazo de 05 

(cinco) dias para que possam assinar e retirar o Termo de Guarda já 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 83706 Nr: 1665-09.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273, WELDER 

GUSMÃ JACON - OAB:MT 18570-D

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para 

apresentar aos autos Alegações Finais, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110985 Nr: 2624-72.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 6ª VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS, 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GILBERTO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRELENA SANDIM DA SILVA 

- OAB:10228

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110986 Nr: 2625-57.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 6ª VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS, 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE ONORINDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MAGALHAES 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MS 12210, SANDRELENA SANDIM DA 

SILVA - OAB:10228

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111447 Nr: 2905-28.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA HELENA - 

PARANA, BANCO BAMERINDUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORILDO VOLOPIN - OAB:OAB/PR 

7.256, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 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
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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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96720 Nr: 3469-75.2016.811.0078

 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: LBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDC, EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343, JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 Vistos em regime de mutirão – Campanha “Pai Presente”.

Considerando o recebimento do Ofício Circular nº 183/2018 que informa o 

período em que será realizado o Projeto “Pai Presente 2018” em todas as 

Comarcas de Mato Grosso, passo à análise do presente feito.

Intimem-se as partes acerca da sentença proferida nos autos.

INTIMEM-SE.

Publique-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 83852 Nr: 1728-34.2015.811.0078

 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: LCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS, JODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 Vistos em regime de mutirão – Campanha “Pai Presente”.

Considerando o recebimento do Ofício Circular nº 183/2018 que informa o 

período em que será realizado o Projeto “Pai Presente 2018” em todas as 

Comarcas de Mato Grosso, passo à análise do presente feito.

Certifique-se o decurso do prazo para a parte Requerida se manifestar 

nos autos, conforme intimação de ref. 115.

Caso não haja manifestação, intime-se pessoalmente o Requerido Neuri 

Stasiak para cumprir as determinações contidas na sentença de ref. 90, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

INTIMEM-SE.

Publique-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 83706 Nr: 1665-09.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273, WELDER 

GUSMÃ JACON - OAB:MT 18570-D

 Vistos,

Remeta-se o MP para apresentação de alegações finais, após intime-se a 

defesa, no prazo sucessivo de 05 dias.

Cumpra-se de acordo com ref. 85.

PRIC.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65033 Nr: 2310-36.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDC, MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, DEFIRO liminarmente a pretensão, fazendo-o com 

base no poder geral de cautela (art. 301 do CPC), a fim de que seja 

garantido ao paciente todas as diligências necessárias à realização da 

avaliação médica psiquiátrica, no prazo de 72 horas.A fim de dar eficácia 

ao provimento, fixo multa diária em caso de descumprimento da presente 

decisão, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme dispõe o 

artigo 537 do NCPC, e de acordo com a jurisprudência da Corte 

Estadual:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA CONTRA O PODER PÚBLICO. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO 

AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CF. NÃO 

CONFIGURADA CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ESSENCIAIS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de liminar 

concedida em ação civil pública que visa salvaguardar o direito à saúde, 

não se aplica o regramento contido no artigo 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92. 2. 

O descumprimento dos deveres provenientes da constituição afasta a 

possibilidade de a decisão impugnada configurar violação ao princípio da 

separação dos poderes. 3. Inexiste óbice para aplicação de astreintes 

contra a Fazenda Pública, pelo descumprimento de decisão judicial que a 

obriga a fazer, não fazer ou a entregar coisa, pois o instituto é compatível 

com a ausência de efeitos coercitivos em face de pessoa jurídica de 

direito público. (..)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42787 Nr: 1759-32.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemir dos Santos Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para o fim de CONDENAR o acusado 

VALTENIR DOS SANTOS ROSA, pela prática dos crimes de lesão 

corporal, respectivamente tipificados nos artigos 129, § 9º, do Código 

Penal.Da dosimetria da penaEm observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, 

passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso 

Código Penal (CP, 68).Da pena base À culpabilidade é normal ao caso, não 

registrando antecedentes (CRFB/88, 5º, LVII e art. 8º, nº 2 da Declaração 

Americana dos Direitos Humanos e enunciado 444 do STJ) e a conduta 

social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do 

agente porque o Estado Juiz leigo na matéria .O motivo do crime é 

imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do 

crime também não fogem da normalidade.No particular do comportamento 

da vítima, não contribui para o evento.Assim, possuindo o agente 

circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 

03 (três) meses de detenção. Inexistem agravantes e ou atenuantes de 

modo que a pena provisória é mantida em 03 (três) meses de 

detenção.Ausente causa de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena 

definitiva em 03 (três) meses de detenção a serem cumpridos em regime 
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inicialmente ABERTO, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55395 Nr: 2360-33.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JECKSON GABRIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Autos nº 2360-33.2016.811.0108 – código 55395

Ação penal

Visto etc.,

Considerando que a mídia está danificada, não sendo possível a oitiva 

completa do depoimento da vítima, bem como não foi possível ouvir as 

alegações finais da defesa, converto o julgamento em diligência para que 

seja realizada nova gravação da mídia.

Após, tonem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 27 de agosto de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 44448 Nr: 568-15.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU A. XAVIER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo de suspensão requerido, 

razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 5 dias 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63281 Nr: 1199-17.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Baldissera, EVERTON BALDISSERA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, 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 ato deprecado nos 

endereços informados. Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o 

ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63015 Nr: 1035-52.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRIOULO REMATES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BELONI TRICHES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FIRMINO BALLESTER - 

OAB:77032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, para no 

prazo de 30 dias proceder ao recolhimento das devidas custas e taxas 

Judiciais referentes à distribuição, sob pena de devolução sem 

cumprimento.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32041 Nr: 709-21.2005.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA CAVALCANTE MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA DE PAULA PEREIRA 

INES - OAB:OAB/PR-41.722, UMBERTO CARLOS BECKER - 

OAB:15743/PR

 Vistos.

Em que pese a informação de que foi efetivado bloqueio na conta do 

Banco do Brasil, da executada, da importância de R$ 1.179,35, através da 

Ordem Judicial 20150000635930 [fl. 196v], conforme pode ser observado 

no extrato de bloqueio de fls. 171, este juízo não logrou êxito em bloquear 

tal valor, ante a insuficiência de saldo, bloqueando apenas e tão somente 

o valor de R$18,57 [dezoito reais e cinquenta e sete centavos], valor este, 

transferido imediatamente para a conta única [fl. 176].

Sendo assim, torna-se impossível a transferência do valor de R$ 1.179,35 

por este juízo, uma vez que, conforme extrato de fl. 171, restou frustrado 

tal bloqueio por insuficiência de saldo.

No entanto, considerando o ofício de fl. 196v, intime-se a parte requerida 

para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos extrato que comprove o 

aludido bloqueio, voltando-me os autos conclusos para novas 

deliberações.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37385 Nr: 1397-41.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON URIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuma Terezinha Cielo Mânica 

- OAB:OAB/MT 3.508-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Vistos.

Proceda a Secretaria da Vara o cumprimento do Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53432 Nr: 529-87.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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:

 Vistos.

Considerando que na procuração de fl. 11 não está expresso o poder de 
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receber, mas tão somente de dar quitação, intime-se o patrono para juntar 

aos autos procuração com poderes para receber, caso insista no 

levantamento em seu nome.

 Antes de efetivar o levantamento, considerando a publicação do 

Provimento nº. 68, de 03 de maio de 2018, do Conselho Nacional de 

Justiça e considerando que o levantamento do depósito poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do aludido 

Provimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55588 Nr: 509-62.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCELINO QUINTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que na procuração de fl. 13 não está expresso o poder de 

receber, mas tão somente de dar quitação, indefiro o pedido de fl. 97, no 

tocante ao valor principal, devendo ser expedido apenas o alvará dos 

honorários sucumbenciais.

Intime-se o patrono para juntar aos autos procuração com poderes para 

receber, caso insista no levantamento em seu nome.

 Antes de efetivar o levantamento, considerando a publicação do 

Provimento nº. 68, de 03 de maio de 2018, do Conselho Nacional de 

Justiça e considerando que o levantamento do depósito poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do aludido 

Provimento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56553 Nr: 1020-60.2015.811.0085

 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: FRANCISCO JOÃO GALBIATI, MARIA TEREZA 

TOTOLONI GALBIATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR PEREIRA DOS SANTOS, SANDRA DENISE 

ZANTEDESCHI GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15677, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - 

OAB:6972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Resilição Contratual c/c Devolução de Parcelas 

Pagas e Benfeitorias Realizadas, ajuizada por Francisco João Galbiati e 

outra em face de Adir Pereira dos Santos e outra, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Designada audiência de instrução, as partes formularam acordo, conforme 

termo de fls. 98 e verso, ficando pendente apenas a anuência da 

requerida Sandra Denise Zantedeschi Goulart.

 Às fls. 99/100, foi juntada a anuência da aludida requerida.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conforme consta nos autos, houve acordo extrajudicial entre as partes 

litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução completa 

do objeto jurídico perseguido.

Sendo assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 98 e 

verso, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas, pro rata.

Transitada em julgado, arquivem-se após as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56797 Nr: 1157-42.2015.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ZAMONER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos.

Intime-se a parte devedora, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 

não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 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, voltem-me os 

autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, alterando-se o polo ativo e 

passivo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62239 Nr: 1148-12.2017.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON AMARAL DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense em face 

de Vilson Amaral da Rosa, devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

petição juntada às fls. 63/66.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido.

Sendo assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 63/66, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas, pro rata, se de outra forma não pactuaram.
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Transitada em julgado, arquivem-se após as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64473 Nr: 763-30.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARAES COLUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI 

- OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. No entanto, 

considerando que a presente execução tem a finalidade de receber os 

honorários pelos serviços prestados como defensor nomeado 

dativamente, excepcionalmente, DEFIRO o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62629 Nr: 1455-63.2017.811.0085

 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: ADO, RDFODO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a demanda ter sido ajuizada de maneira consensual, 

considerando que a nomeação de fl. 07, foi em favor de Adilson de 

Oliveira, intime-se a patrona da parte autora para regularizar a 

representação processual de Roseli de Fatima Oldoni Dias Oliveira, no 

prazo de 05 dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62723 Nr: 1527-50.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR MENSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Publica do 

Município de Nova Guarita em face de Valmor Mensen, ambos qualificados 

nos autos.

Às fls. 07 e verso, foi determinado o arquivamento provisório dos autos, 

nos termos do Provimento 13/2013-CGJ.

No entanto, conforme petição de fl. 08, a parte exequente requereu a 

extinção da ação, alegando que houve o lançamento em duplicidade do 

crédito tributário.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação, 

alegando duplicidade no lançamento da dívida, aliado ao fato de que ainda 

não houve a citação da parte executada, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64710 Nr: 910-56.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUÉCELE DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUECELE DE CARLI - 

OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 

910 do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64647 Nr: 874-14.2018.811.0085

 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: ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98, do NCPC.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.Considerando que o(a) 

Conciliador(a) Judicial pode e deve auxiliar o magistrado na pauta de 

oralidade referente ao Serviço Conciliatório Familiar – SCF (artigos 1.292 e 

1293, da CNCG), DETERMINO que a pertinente audiência conciliatória se dê 

segundo pauta da Conciliação, tudo devidamente monitorado e 

supervisionado por este magistrado.Cite-se a parte ré, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência a ser designada, acompanhada de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo desinteresse pela parte 

requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 

334).Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da parte requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64468 Nr: 760-75.2018.811.0085

 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: LUSINETE CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA CRISTINA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 30, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 01 de outubro 2018, às 
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17:30horas, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63408 Nr: 272-23.2018.811.0085

 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: ELIZETE PEREIRA DE LIMA DEMARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 30, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 01 de outubro 2018, às 

17:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62267 Nr: 1166-33.2017.811.0085

 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: JOSE CARLOS GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 30, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 01 de outubro 2018, às 

16:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63970 Nr: 540-77.2018.811.0085

 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: DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 30, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 01 de outubro 2018, às 

15:30horas, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62945 Nr: 88-67.2018.811.0085

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 30, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 01 de outubro 2018, às 

14:30horas, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62925 Nr: 84-30.2018.811.0085

 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: LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME, LO AY 

ADNAN MAHMOUD ABHU ABBUL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 30, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 01 de outubro 2018, às 

14:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62593 Nr: 1410-59.2017.811.0085

 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: LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME, LO AY 

ADNAN MAHMOUD ABHU ABBUL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 30, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 01 de outubro 2018, às 

13:30horas, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63679 Nr: 395-21.2018.811.0085

 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: NELSI DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 30, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 01 de outubro 2018, às 

13:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60460 Nr: 154-81.2017.811.0085

 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: KDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 154-81.2017.811.0085 (Código 60460)

Inventariante: Karina de Carvalho Pinto

Inventariado: Eliandro Propodolski Pinto (Espólio)

Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Nomeio Karina de Carvalho Pinto, devidamente qualificada, como 

inventariante (artigo 617, I, do CPC) que, intimada da nomeação, prestará, 

dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desemprenhar o encargo, bem como, para apresentar as primeiras 

declarações no prazo de 20 (vinte) dias, tomando-se por termo.

Citem-se, após, o órgão do Ministério Público e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública Estadual 

(CPC, artigo 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em vinte (20) dias (CPC, artigo 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, 

artigo 634), manifestando-se expressamente.

 Cite-se, também, o(s) outro(s) herdeiro(s), se já não estiver(em) 

representado(s) por advogado. Caso comporte citação editalícia, desde já 
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consigno o prazo de vinte dias.

 Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, artigo 628) e 

digam, em dez (10) dias (CPC, artigo 637).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64694 Nr: 899-27.2018.811.0085

 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: MARIA SUELY LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro 

de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados 

dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da 

Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na 

tabela II.Destarte, em observância ao disposto no artigo 507, § 2º, da 

CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários 

periciais em R$300,00 (trezentos reais), principalmente em razão das 

limitações e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas distancias a serem 

percorridas são extremamente grandes, as condições de vida e trabalho 

são precárias, o que não gera atrativos para que médicos se instalem e 

exerçam a profissão nesse região afastada do Brasil. Diante dessa 

inexorável realidade, aliado ao fato de que se não forem bem remunerados 

os médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de trabalhos, não 

aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a jurisdição ao 

cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais razoáveis e 

acima da média que ocorre nas grandes cidades. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64652 Nr: 878-51.2018.811.0085

 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: Silvio Miguel Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, aplicando-se o princípio rebus sic 

standibus.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

réu, 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 o 

autor para apresentação de impugnação.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64479 Nr: 768-52.2018.811.0085

 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: SAMOEL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 26-28, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 01 de outubro de 

2018, às 16:30horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64642 Nr: 871-59.2018.811.0085

 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: JOANA DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 871-59.2018.811.0085 (Código 64642)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

JOANA DA SILVA BRAGA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Firmada a competência deste juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juízo.

Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à fl. 10-v, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.

Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, 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 o autor para apresentação de 

impugnação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64684 Nr: 893-20.2018.811.0085

 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: MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 
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OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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.Considerando que o(a) 

Conciliador(a) Judicial pode e deve auxiliar o magistrado na pauta de 

oralidade referente ao Serviço Conciliatório Familiar – SCF (artigos 1.292 e 

1293, da CNCG), DETERMINO que a pertinente audiência conciliatória se dê 

segundo pauta da Conciliação, tudo devidamente monitorado e 

supervisionado por este magistrado.Cite-se o réu, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência a ser designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo desinteresse 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).Cientifique-se o Ministério Público Estadual.Cumpra-se.Terra Nova do 

Norte, 27 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57152 Nr: 1351-42.2015.811.0085

 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: LO'AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB-ME, LO'AY 

ADNAN MAHMOUD AL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE FÁTIMA DAMACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Processo nº 1351-42.2015.811.0085 (Código 57152)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57384 Nr: 88-38.2016.811.0085

 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: DIOMEDES ALVES BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, SAMIR DO AMARANTE - OAB:OAB/MT17136/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Processo nº 88-38.2016.811.0085 (Código 57384)

Requerente: Diomedes Alves Benites

Requerido: Banco Itaucard S/A

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem eventual interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64711 Nr: 911-41.2018.811.0085

 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: WALDAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORIÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, PAULO HENRIQUE PASCOAL, APARECIDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBO a presente exordial.Considerando que o NCPC dispõe que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural 

basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária 

a produção de provas de hipossuficiência financeira. A alegação 

presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em 

contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita 

de ofício pelo juízo.Sendo assim, considerando que a parte autora juntou 

declaração de hipossuficiência financeira à fl. 27, DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do 

NCPC.Considerando que o(a) Conciliador(a) Judicial pode e deve auxiliar o 

magistrado na pauta de oralidade referente ao Serviço Conciliatório 

Familiar – SCF (artigos 1.292 e 1293, da CNCG), DETERMINO que a 

pertinente audiência conciliatória se dê segundo pauta da Conciliação, 

tudo devidamente monitorado e supervisionado por este 

magistrado.Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência a ser designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 

do NCPC.Havendo desinteresse 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).Nos termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus 

da prova.Considerando o narrado na exordial de fls. 03/24, DÊ-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público Estadual, para que, querendo, retire as 

cópias cabíveis para eventual instauração de procedimento que entender 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57134 Nr: 1346-20.2015.811.0085

 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: ANGELINA KEMPER BORGGREVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP - HOSPITAL SANTO ANTONIO, VITOR ROBERTO SANSONI 

CARDOSO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727/O, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:OAB/MT Nº15884, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4284

 Processo nº: 1346-20.2015.811.0085 (Código 57134)

Requerente: Angelina Kemper Borggrever
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Requerido (s): Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Santo 

Antonio e Vitor Roberto Sansoni Cardoso Gomes

Vistos.

 A citação por hora certa somente é possível quando houver suspeita de 

ocultação do requerido, o que não é o caso dos autos, pois, a certidão da 

senhora meirinha à f. 151 não demonstra suspeita na ocultação do 

demandado para dificultar sua citação, tal como estabelece o artigo 252 do 

CPC.

Assim, indefiro o pedido de intimação por hora certa.

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o 

endereço atualizado do requerido Vitor Roberto Sansoni Cardoso Gomes.

Apresentado o endereço atualizado do demandado, proceda-se com a 

sua citação.

Após, conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64349 Nr: 716-56.2018.811.0085

 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: IZAQUE AGUSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR - UNIVERSIDADE NORTE DO 

PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI 

- OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 53-54, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 01 de outubro de 

2018, às 15:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64689 Nr: 895-87.2018.811.0085

 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: JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CT, LDJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI 

- OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 895-87.2018.811.0085 (Código 64689)

Requerente: José Vieira da Silva

Requerido: Claudinéia Teixeira e outra.

Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que consta na certidão de óbito à fl. 20 que a 

requerida Luzinete de Jesus Oliveira possui 02 (duas) filhas/herdeiras, 

não havendo documento equivalente à comprovação de eventual 

falecimento de uma delas.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 886-28.2018.811.0085

 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: ANTONIA FÉLIX DA SILVA, EVANGELISTA MENDES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 886-28.2018.811.0085 (Código 64669)

Requerente: Antonia Féliz da Silva e Evangelista Mendes da Silva

Requerido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, a autora, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60055 Nr: 1394-42.2016.811.0085

 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: NEIVA FÁTIMA SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, 

MILTON TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR REZZIERI - OAB:10601 

OAB/MT, INDIARA GABBIATTI - OAB:OAB/MT Nº17.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Processo nº 1394-42.2016.811.0085 (Código 60055)

Requerente: Neiva Fátima Souza Barros

Requerido: Município de Terra Nova do Norte

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64643 Nr: 872-44.2018.811.0085

 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 CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOMAR RIBEIRO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim 

de DETERMINAR a busca e apreensão do veículo FIAT STRADA (CE) 
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WORKING (CELEBRATION) 1.4 8V, cor branca, ano/modelo 2012/2013, 

placa OBL-1308, chassi 9BD27855MD7599336.NOMEIO, para o efeito de 

exercer o ‘múnus’ de depositário judicial do bem, o representante legal da 

instituição financeira requerente. Lavre-se o termo de compromisso de 

deposi tár io judic ia l .  Expeça-se mandado de busca e 

apreensão.Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira a purgação da mora, realizando o pagamento integral da 

dívida, e, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados da execução da 

medida liminar, apresente contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do 

Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Terra Nova 

do Norte, 27 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64709 Nr: 909-71.2018.811.0085

 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: ZILNEI ANGÉLICA JUPPEN TRIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI 

NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 909-71.2018.811.0085 (Código 64709)

Requerente: Zilnei Angélica Juppen Trizotto

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, a autora, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52133 Nr: 817-69.2013.811.0085

 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: CLEUZA DA SILVA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA, CARLOS RAPOSO 

BRAGA, AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

AVIAÇÃO AGRICOLA MAANAIN LTDA, AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA FILIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:10.129 OAB/MT

 (...)Ademais, não havendo questões prejudiciais e preliminares, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

Nesse ponto, repise-se, que a parte requerente pugnou pela oitiva das 

testemunhas e colheita do depoimento pessoal dos requeridos. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como ponto controvertido, a existência de dano moral e material em 

decorrência dos fatos descritos na exordial.Dessa feita, DEFIRO a prova 

testemunhal e o depoimento pessoal dos requeridos.INTIMEM-SE os 

requeridos para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

apresentando rol de testemunhas, se for o caso, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de reclusão.Após, retornem os autos conclusos com 

urgência para a designação da data de referida solenidade.Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51551 Nr: 236-54.2013.811.0085

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, MILTON 

JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMÉRCIO DE PAPELARIA E 

ASSITÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido na 

obrigação de fazer, consistente em entregar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

os bens móveis descritos na inicial, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00.Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fico em 10% do valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte autora para requerer o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE com as cautelas de estilo, 

sem prejuízo de desarquivamento a pedido do interessado.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 187-37.2018.811.0085

 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: ELAINE OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSÉ ALASKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos para o 

dia 10/09/2018 com início às 16:25 horas, informo ainda que o não 

comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa 

nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35921 Nr: 1125-81.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FREDERICO CAPITANEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GOULART MASET - 

OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2008/342 (Código 35921)

Vistos.

Considerando que este Juízo não pode imiscuir-se nas obrigações 

avençadas mediante contrato de honorários, tampouco destinar valores 

estabelecidos nos contratos firmados entre as partes e seus advogados 

nos expedientes processuais, salvo quando proposta a execução do 

contrato e/ou cobrança de honorários em ação própria, INDEFIRO o pleito 

de fls. 60/66.

Intime-se.

Não havendo outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.
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Terra Nova do Norte, 23 de agosto d e2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35889 Nr: 1097-16.2008.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUNES FURTADO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GOULART MASET - 

OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2008/325 (Código 35889)

Vistos.

Considerando que este Juízo não pode imiscuir-se nas obrigações 

avençadas mediante contrato de honorários, tampouco destinar valores 

estabelecidos nos contratos firmados entre as partes e seus advogados 

nos expedientes processuais, salvo quando proposta a execução do 

contrato e/ou cobrança de honorários em ação própria, INDEFIRO o pleito 

de fls. 75/82.

Intime-se.

Não havendo outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 23 de agosto d e2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29430 Nr: 1593-84.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABDO, MBDO, MBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2004/621 (Código 29430)

Requerente (s): Adriana Batista de Oliveira e outros

Requerido: Jurandir Carlos de Oliveira

Vistos.

Considerando a inexistência de vínculo empregatício do requerido (f. 

130/137), fica prejudicada a análise do pedido de desconto da pensão 

alimentícia na folha de pagamento do devedor.

No mais, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, 

pugnando o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 23 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55434 Nr: 428-16.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHICAGO PNEUMATIC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIANÇA COMPANHIA DE 

CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SANCHES - 

OAB:239.842 SP, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 428-16.2015.811.0085 (Código 55434)

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 77/78, de modo que deverá a parte exequente 

proceder com a busca de eventuais créditos em nome do executado por 

se tratar de ônus da parte.

Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis, diligencie de modo a localizar tais créditos, comprovando 

nos autos documentalmente, no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 22 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39457 Nr: 565-37.2011.811.0085

 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: FDIEDCNPBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 565-37.2011.811.0085 (Código 39457)

Requerente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-padronizados Pcg – Brasil Multicarteira

Requerido: Liverci Aparecida Ferreira

Vistos.

Indefiro o petitório retro, uma vez que já decorreu prazo superior ao 

requerido na manifestação.

Outrossim, INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

pugnando o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte, 06 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50847 Nr: 772-02.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. CORREIA - ME, CRISTIANE CARDEAL 

CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº: 772-02.2012.811.0085 (Código 50847)

Exequente: Banco Bradesco S/a

Executado: C.C. Correia – Me e Cristiane Cardeal Correia

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito (art. 485, III, §1º, do CPC).

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Terra Nova do Norte, 15 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54023 Nr: 951-62.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, 

CARLA DENISE RENEGER PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento da parte exequente [fl.92].

Expeça-se carta de citação, encaminhando-se para o endereço 

apresentado, conforme requerido.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55483 Nr: 450-74.2015.811.0085

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR BROMBILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de efetivar a citação por edital, considerando que a consulta online 

pelo convênio do TJMT restou frustrada [fls. 54/55], DETERMINO a 

expedição de ofício às empresas de telefonia, para informarem eventual 

endereço do executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58195 Nr: 477-23.2016.811.0085

 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: CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento da parte autora.

DETERMINO que a Senhora Gestora Judiciária PROCEDA busca nos 

sistemas à disposição deste juízo. Caso reste frustrada a localização do 

endereço, DETERMINO a expedição de ofício às empresas de telefonia, 

para informarem o endereço do requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 8697 Nr: 621-17.2004.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO MANSUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MARCELINO PINTO, ADÃO EWALDIR 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos.

Defiro o requerimento da parte exequente de inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do 

NCPC.

Atentem-se para o disposto no parágrafo 4º do mesmo artigo.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos 

pugnando o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento e cancelamento da inscrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55484 Nr: 451-59.2015.811.0085

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS COSTA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-Grossense, em face de Marcos Costa de Assis, ambos qualificados 

nos autos.

A inicial foi recebida à fl. 34.

Conforme petição de fl. 53, a parte autora informou que houve a quitação 

do débito e pugnou pelo arquivamento dos autos.

É o relatório. Decido.

O art. 924, inciso II, do NCPC diz: “Extingue-se a execução quando: (...); II - 

a obrigação for satisfeita; (...)”.

Posto isto, considerando o pagamento da dívida alimentar, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Eventuais custas, pelo executado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62220 Nr: 1145-57.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARAES COLUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI 

- OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução” movida por Rodrigo Guimarães Colucci 

contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a prestação 

jurisdicional.

Devidamente citada, a parte executada não impugnou o cálculo 

apresentado pela parte autora [fl. 33].

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada não impugnou os valores 

apresentados pela parte autora, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 10.333,00 (dez mil, trezentos e trinta e três reais – fl. 

07).

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59756 Nr: 1244-61.2016.811.0085

 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: VANDERLEIA DE BARROS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por 

Invalidez c/c Pedido de Antecipação da Tutela, proposta por VANDERLEIA 

DE BARROS RODRIGUES em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos qualificados nos autos.

No entanto, conforme petição de fl. 30/31, a parte autora requereu a 

extinção da ação pela desistência.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que a parte requerida sequer foi citada, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Transitada em julgado, após as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56542 Nr: 1018-90.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Elias Fernandes de 

Oliveira contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 51.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo autor, sendo este homologado à fl. 60.

Às fls. 62/63, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 64/65, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 80/81, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 64/65, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Considerando a certidão de fl. 84 e considerando que no mandado há o 

endereço completo da parte autora, desentranhe-se o mandado para que 

o senhor Oficial de Justiça cumpra no endereço indicado.

 Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51833 Nr: 520-62.2013.811.0085

 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: JVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Anulação Parcial de Registro de Nascimento 

proposta por José Vieira Neto em face de Andrieli da Silva Neto, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de regularmente 

intimada, por duas vezes, para dar prosseguimento ao feito, quedou-se 

inerte, conforme certificado às fls. 24v e 28.

 Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito há 

mais de ano.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, III, do 

Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas, suspensas, por ser a parte autora beneficiária da 

Justiça Gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52287 Nr: 966-65.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DA SILVA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de André da Silva Vasconcelos, como incurso nas penas 

do artigo 306, caput, do CTB, e art. 42, inciso III, da Lei 3688/41.

Em audiência de instrução, foi proposta suspensão condicional do 

processo, com anuência do acusado e seu advogado (fl. 65 e verso).

Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do acusado, ante o cumprimento integral do 

benefício de suspensão condicional do processo (fl. 81 e verso).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Havendo o decurso do prazo sem que tenha ocorrido a revogação do 

instituto despenalizador previsto no art. 89, da Lei 9.099/1995, o juiz deve 

declarar a extinção da punibilidade, conforme dispõe o citado artigo em 

seu parágrafo quinto.

 Há nos autos ficha de controle de cumprimento de condições, certidões 

de antecedentes e certidão de decurso do prazo da suspensão 

condicional do processo.

Com efeito, ultrapassado o período de prova, sem revogação do sursis 

processual, bem como certificado o cumprimento integral da medida 

imposta e a inexistência de denúncia por novo delito durante o período de 

prova, imperiosa a extinção da punibilidade pelo cumprimento.

Posto isto, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95 DECLARO, por 

sentença, EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado André da Silva 

Vasconcelos, devidamente qualificados nos autos em virtude do integral 

cumprimento das condições impostas.

Transitada em julgado, certifique-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58872 Nr: 857-46.2016.811.0085

 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: APARECIDA LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência, 

proposta por APARECIDA LOURENÇO DE OLIVEIRA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos.

Despacho inicial às fls. 28 e verso.

No entanto, conforme petição de fl. 41, a parte autora requereu a extinção 

da ação pela desistência.

Instado a manifestar-se, o requerido concordou com o pedido de 

desistência da ação [fl.43].

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que a parte requerida concordou com o 

pedido de desistência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Sem condenação em custas processuais.

Transitada em julgado, após as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39064 Nr: 173-97.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORIOLANDO GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por CORIOLANDO 

GONÇALVES FERREIRA, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.

A execução foi recebida à fl. 85.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora, sendo este homologado às fls. 86.

Às fls. 88/89, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 91/92, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 93/94, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 91/92, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC, expedindo-se edital de 

intimação.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51160 Nr: 1104-66.2012.811.0085

 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: ELZIMEIRE PALOMBO MALAQUIAS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por ELZIMEIRE PALOMBO 

MALAQUIAS PINHEIRO, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.

A execução foi recebida à fl. 81.

Instada a manifestar-se, a parte executada apresentou embargos à 

execução, sendo este julgado às fls. 102/104.

 Embargos de declaração apresentado pela parte autora às fls. 107/111, 

julgamento às fls. 113 e verso.

Às fls. 115/116, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 117 e 120, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 124/125, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 117 e 120, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50282 Nr: 177-03.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA APARECIDA PEDROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por MARA APARECIDA 

PEDROTTI contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 68.

Instada a manifestar-se, a parte executada apresentou impugnação à 

execução, ocasião em que o autor concordou com o cálculo apresentado 

pelo executado, sendo este homologado à fl. 74.

Às fls. 76/77, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 79/80, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 81/82, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 79/80, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61926 Nr: 966-26.2017.811.0085

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUIR LAURENTINO DA SILVA, FLÁVIO 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa 

proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense em face de Neuir Laurentino da Silva e outro, todos 

qualificados nos autos.

A ação foi recebida às fls. 53 e verso.

À fl. 60, a parte autora informou que a parte executada realizou o 
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pagamento do débito e pugnou pela extinção da execução.

É o relato do necessário.

Decido.

O art. 924, inciso II, do NCPC diz: “Extingue-se a execução quando: (...); II - 

a obrigação for satisfeita; (...)”.

Posto isto, considerando o pagamento da dívida, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito, a pós as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37373 Nr: 1467-58.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ENGSTER QUINTANA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por ALICE ENGSTER 

QUINTANA DE MATOS contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 161.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo exequente, sendo este homologado à fl. 162.

Às fls. 163/166, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 168/169, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 171/172, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 168/169, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC, expedindo-se edital de 

intimação.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60651 Nr: 259-58.2017.811.0085

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL APARECIDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial por quantia certa 

ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense em face de Raquel Aparecida do Nascimento, 

devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo de composição juntado às fls. 40/44, pugnando pela sua 

homologação e suspensão do processo até o cumprimento integral do 

acordo celebrado.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 40/44, para que produzam 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, 

DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para cumprimento do acordo realizado entre as partes, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento definitivo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57700 Nr: 247-78.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI 

NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese as petições de fls. 80/96, o processo já foi sentenciado às 

fls. 78/79.

Assim, cumpra-se a sentença proferida.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55492 Nr: 458-51.2015.811.0085

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO KULKKAMP, DOUGLAS MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324 OAB/MT

 Vistos.

Considerando o acordo juntado aos autos, bem como o aditamento do 

acordo realizado (fls. 120/122), antes da homologação, determino a 

intimação das partes, pessoalmente, para ratificarem o aditamento juntado, 

no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58441 Nr: 612-35.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MATIELLO, CELSO KULKKAMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE-MATO-GROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Em que pese as petições de fls. 128/144, o processo já foi sentenciado às 

fls. 126/127.

Assim, cumpra-se a sentença proferida.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61247 Nr: 581-78.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20.937/ SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o requerimento da parte autora de fl. 50, intime-se para 

juntar aos autos petição do acordo que se pretende homologar, no prazo 

de 15 dias, sob pena de inviabilizar a homologação requerida.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59730 Nr: 1227-25.2016.811.0085

 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: NEUZA BARBOSA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, HECTOR LUIZ RAMOS 

MARKS - OAB:OAB/MT 20868/O

 Vistos.

Trata-se de Ação Anulatória c/c Reparação de Danos [moral e material] 

com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Neuza Barbosa Ribas em 

face de Banco Itaú BMG Consignado S/A, devidamente qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

petição juntada às fls. 58 e verso.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido.

Sendo assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 58 e 

58verso, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas pelo requerido, ante a ressalva de fl. 58.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, do acordo realizado, bem como do 

pagamento efetuado à fl. 59 e verso.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54674 Nr: 1298-95.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por JOSÉ FERRAZ contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 83.

Instada a manifestar-se, a parte executada apresentou impugnação à 

execução, ocasião em que o autor concordou com o cálculo apresentado 

pelo executado, sendo este homologado à fl. 94.

Às fls. 95/98, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 100/101, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 103/104, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 100/101, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC, expedindo-se edital de 

intimação.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60775 Nr: 318-46.2017.811.0085

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ANTONIO TAVARES DOS SANTOS, 

DANIEL MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial por quantia certa 

ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense em face de Angelo Antonio Tavares dos Santos e 

Daniel Manoel da Silva, devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo de composição juntado às fls. 43/45, pugnando pela sua 

homologação e suspensão do processo até o cumprimento integral do 

acordo celebrado.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 43/45, para que produzam 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, 

DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para cumprimento do acordo realizado entre as partes, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de 
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arquivamento definitivo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54167 Nr: 1026-04.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MENDES, JUSEMAR MENDES, CLEOMAR 

MENDES, OSMAR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por ADRIANA MENDES e 

outros, herdeiros de Anerci Lucia Mendes, contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 34.

Instada a manifestar-se, a parte executada não apresentou impugnação à 

execução, ocasião em que foi homologado o cálculo apresentado pela 

parte autora à fls. 31/33 [fl. 36 e verso].

Às fls. 38/39, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 40 e 62, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 41 e 63/66, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e 

seu advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 40 e 62, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60398 Nr: 128-83.2017.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grossense em face de Luiz Antônio 

Zanatta, ambos qualificados nos autos.

À fl. 39, a parte autora informou que o requerido realizou o pagamento do 

débito e pugnou pela extinção da ação.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 487, inciso III, 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;

(...).

Assim, diante do reconhecimento do pedido pelo requerido, considerando 

que houve o pagamento da obrigação por parte do aludido, conforme fl. 

39, a extinção do feito é medida que se impõe.

Posto isto, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL E JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas recolhidas.

Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62650 Nr: 1472-02.2017.811.0085

 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): I A M BATISTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão c/c pedido liminar proposta pela 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em face de I A M 

BATISTA ME, ambas qualificadas nos autos.

Às fls. 20 e verso, foi recebida a inicial, ocasião em que foi deferida a 

medida liminar pleiteada.

No entanto, conforme petição de fl. 22, a parte autora requereu a extinção 

da ação pela desistência, antes mesmo da citação da parte requerida.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que ainda não houve apresentação de 

contestação pela parte requerida, uma vez que nem foi citada, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, revogando a liminar deferida.

 Eventuais custas pela parte autora.

Transitada em julgado, após as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63890 Nr: 496-58.2018.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC, SSSC, VSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para conceder ao 

requerente o direito de visitas às suas filhas (f. 22/23), o qual deverá ser 

exercido em finais de semana alternados, buscando as menores no 

sábado às 09hs, e devolvendo-as no domingo, às 17hs. Do impulso 

oficial:1)Recebo a inicial em todos os seus termos;2)Designe-se audiência 

de conciliação conforme pauta da conciliadora deste juízo;3)Cite-se a 

parte requerida, com a faculdade do artigo 212, §2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhada 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.4)Havendo 

desinteresse pela parte requerida na realização da audiência deverá 

peticionar em 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334);5)Intime-se a parte requerida para 

cumprir a decisão de tutela de urgência imediatamente.6)Considerando o 

pleito de guarda compartilhada, DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial na residência das partes, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de aferir se ostentam condições ao exercício da guarda 

perseguida, bem como apontar qual a modalidade de guarda recomendada 

ao caso desenhado nos autos, devendo ser deprecado tal estudo, se 

necessário.7)Havendo notícia nos autos da suposta prática de alienação 
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parental, deverá a equipe multidisciplinar, no ato da realização do estudo, 

verificar a ocorrência ou não de tal ato, elaborando relatório apartado 

sobre o caso.Às providências.Terra Nova do Norte, 24 de agosto de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64690 Nr: 896-72.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIR SANAJOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos.

Elabore-se cálculo de liquidação de pena.

Sem prejuízo, designo o dia 03 de outubro de 2018, às 17:10 horas, para 

audiência admonitória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63258 Nr: 206-43.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: STR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 47, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 15 de outubro 2018, às 

13:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37281 Nr: 1311-70.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR KRUGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BRIEDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por JAIR 

KRUGER, em face de OSMAR BRIEDIS, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de regularmente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte (fl.42).

 Tentada a intimação pessoal da parte autora, restou prejudicado o ato, 

posto que a aludida mudou de endereço, conforme certidão de fl. 51.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito 

desde o ano de 2015.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no artigo 924, c/c artigo 485, III, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte exequente.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51459 Nr: 143-91.2013.811.0085

 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: NSSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUECELE DE CARLI - 

OAB:OAB/MT 17062/O

 Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Nelci Salete Sturmer dos 

Santos em face do Izaias Matiello, ambos qualificados nos autos.

No entanto, conforme certidão de fl. 117, a parte autora requereu o 

arquivamento da presente ação.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito e considerando que a parte requerida concordou 

com o pedido de extinção da ação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Sem condenação em custas processuais.

Transitada em julgado, após as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57202 Nr: 1373-03.2015.811.0085

 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 JOSÉ BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUERMANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inobstante a oportunidade já concedida à parte autora, intime-se, desta 

vez, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos 

autos sobre a certidão de fl. 17, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63407 Nr: 271-38.2018.811.0085

 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: EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 18, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 15 de outubro 2018, às 

14:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64481 Nr: 770-22.2018.811.0085

 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: EGTF, GAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 19-20, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 15 de outubro 

2018, às 15:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63890 Nr: 496-58.2018.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC, SSSC, VSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos para o 

dia 24/09/2018 com início às 13:00 horas, informo ainda que o não 

comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa 

nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56764 Nr: 1142-73.2015.811.0085

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 Vistos.

Considerando o acordo juntado aos autos, bem como o aditamento do 

acordo realizado (fls. 94/96), antes da homologação, determino a 

intimação das partes, pessoalmente, para ratificarem o aditamento juntado, 

no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62116 Nr: 1076-25.2017.811.0085

 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: NELI TEREZINHA GOULART GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

SILVA - OAB:6015-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido não concordou com o pedido de 

desistência da ação [fl.68v], intime-se a parte autora para manifestar-se, 

no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52713 Nr: 1346-88.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME BUFFON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINIVALDO MODESTO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento da parte autora.

DETERMINO que a Senhora Gestora Judiciária PROCEDA busca nos 

sistemas à disposição deste juízo. Caso reste frustrada a localização do 

endereço, DETERMINO a expedição de ofício às empresas de telefonia, 

para informarem o endereço do requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59497 Nr: 1120-78.2016.811.0085

 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: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS DA SILVA, ISAURA 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designe-se nova data de audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora deste juízo.

Intime-se a parte requerida para que compareça à audiência designada, 

acompanhada de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335, 

do CPC.

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 da 

parte autora ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59410 Nr: 1079-14.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o acordo realizado entre as partes e considerando a 

inclusão de dívidas [cédulas de créditos bancários] até então não 

executadas neste processo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, juntar aos autos cópias das cédulas de créditos mencionadas no 

acordo, sob pena de inviabilizar a sua homologação.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36851 Nr: 863-97.2009.811.0085

 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: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALBINO SONTAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA SONTAG CORREA 

DA COSTA - OAB:OAB/MT-10.647

 Vistos.

DEFIRO o requerimento da parte autora de fl. 136 e verso.

DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo requerido.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção pelo pagamento.

Cumpra-se.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65315 Nr: 1085-74.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes, Anderson 

Deyvid da Silva Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862, Graciele Cristina Romero Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTODesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

14.09.2018, às 11h00min.Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério 

Público e Defesa.Expeça-se Carta Precatória para oitiva da testemunha 

residente fora da Comarca.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62932 Nr: 1433-29.2017.811.0077

 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: Agropecuária Organização Bom Jesus LTDA., Maria 

Isabel Moras de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Fuzaro Hojanacki - 

OAB:345.205/SP, Fabiana Fuzaro Nasser - OAB:225433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.977, Mariana Aravechia Palmeitesta - OAB:299.951

 AUDIÊNCIA REDESIGNADA

DATA 03/09/2018 ÀS 13 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar as partes requeridas para 

comparecerem, na sede deste Fórum, no dia 03 de setembro de 2018, às 

13horas, para a audiência, em conformidade à ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64295 Nr: 484-68.2018.811.0077

 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: Industria de Conservas Chem Ltda-ME, Espólio de Luiz 

Clemente Chemim, Daumer Chemin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF Adm de Consórcios Nacional Ltda, 

Rodobens Administradora de Consórcios ltda, Bradesco Vida e 

Previdência S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Alex Salviato - 

OAB:SP/236.655, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 AUDIÊNCIA REDESIGNADA

DATA 03/09/2018 ÀS 13:30 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar as partes requeridas para 

comparecerem, na sede deste Fórum, no dia 03 de setembro de 2018, às 

13h30min, para a audiência, em conformidade à ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64567 Nr: 646-63.2018.811.0077

 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: Maldonado & Oliveira Almeida Ltda - ME, Espólio de 

Roosevelte Roman Maldonado, Kácia de Oliveira Almeida Maldonado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco, Bradesco Vida e Previdência 

S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da ausência de tempo hábil para intimação das partes, redesigno a 

audiência de conciliação datada em 31/07/2018, para o dia 04 de Setembro 

de 2018, as 15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64810 Nr: 775-68.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Paulo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - OAB:22.139/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUDIÊNCIA REDESIGNADA

DATA 05/09/2018 ÀS 16 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado da parte 

requerente para comparecer, na sede deste Fórum, no dia 05 de setembro 

de 2018, às 16horas, para a audiência de Conciliação, em conformidade à 

ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS 

MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 Autos n. 673-68.2018.811.0102

Código n. 121710

Vistos, etc.

CUMPRA-SE a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, devendo o acusado Marcos Martins Fernandes ser 

colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

INTIME-SE o réu das medidas cautelares aplicadas pelo TJ/MT.

EXPEÇAM-SE o necessário nos presentes autos, COM URGÊNCIA.

No mais, verifico que está designada audiência de instrução e julgamento 

neste processo para o dia 30/08/2018. Assim, DETERMINO que no mesmo 

ato de soltura, seja o acusado intimado da audiência de instrução e 

julgamento, a ser realizada nesta comarca, para comparecimento.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 28 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116368 Nr: 1353-87.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para 
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CONDENAR o réu JUVENIL CARDOSO SOARES como incurso nas 

sanções do artigo 129 § 9° do Código Penal. [...].CUMPRAM-SE as demais 

disposições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, pertinentes ao 

caso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31179 Nr: 24-31.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA LUNAR LTDA., CLAUDETE 

VENTURIN EBERHARD, SANDRA REGINA BOEING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Vistos em correição.

Conforme requerido, defiro o pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD nas contas dos executados. Deixo de analisar por hora o 

pedido de anotação à restrição judicial pelo sistema RENAJUD, tendo em 

vista a ordem de preferência conforme artigo 655 do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo procedo a operação necessária, de acordo com 

demonstrativo anexo.

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se o exequente, e 

prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos.

Expeça-se o necessário à citação de CLAUDETE VENTURINI EBEHARD por 

meio de Oficial de Justiça.

 Às providencias.

 Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

EDITAL nº 2/2018 
 

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... 
 
1. Torna público a relação das inscrições deferidas do II Processo Seletivo para 
Credenciamento de JUIZ LEIGO e Formação de Cadastro de Reserva desta Comarca de 
Barra do Garças, MT. 
 

NÚMERO IDENTIDADE NOME DO CANDIDATO (A) 

01 1122595 – SP ANTONIO PORPHIRIO 
PINTO DOS SANTOS 

02 2375329-3 – MT CARLA VENTURINE 
ESTEVES 

03 19663072 – MT CAROLLINE REZENDE 
MALVINA 

04 16105257 – MT CIHNDY KELLY BIANQUINI 

05 17361214 – MT DEYBSON IBIAPINO COSTA 
SANTOS 

06 19544782 – MT ENE CAROLINA FERREIRA 
SOUZA 

07 21966346 – MT FRANCIELLY LIMA DO 
CARMO 

08 2506685-4 – MT GABRIEL LUIZ ESTEVES 

09 13040421 – MT IZABELLA PATRICIA 
MACEDO PEREIRA MAIA 

10 20676948 – MT JESSICA NUNES DA SILVA 

11 21503192 – MT LARISSA MARIANO DE 
CASTRO SILVA 

12 2171310-3 – MT LAURA ÁVILA 
VASCONCELOS 

13 224946693 – MT LEONARDO ALMEIDA 
EDELBLUTH 

14 5348860 – GO NAYANE DA CRUZ 
MACHADO 
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15 4509560 – GO PAULO HENRIQUE GOMES 
MARQUES 

16 114014774-3 – MS RAPHAEL PRAJNATARA 
BALBINO DA SILVA 

17 30.871.899-9 – SP RENATO REZENDE CAÓS 

18 228712865 – SP RODRIGO LUIS VINHA 

19 5345443 – GO THIAGO BORGES ANDRADE 

 
2. Tornar público, que a prova para o II Processo Seletivo para Credenciamento de JUIZ LEIGO 
e Formação de Cadastro de Reserva da Comarca de Barra do Garças, será aplicada no dia 
20.10.2018 (sábado), das 8 às 13 horas (horário local), no prédio das Faculdades Cathedral, 
situado na Av. Antônio Francisco Cortes, n° 2.501, Setor Cidade Universitária, nesta cidade, 
devendo o candidato apresentar-se ao local do exame com  30 (trinta) minutos de antecedência, 
munido de documento de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta. Não será tolerado atraso. 
 
3. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital. 
 
Barra do Garças, 29 de agosto de 2018. 
 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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