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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000433-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN EIGI UMENO (EXECUTADO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para pagamento 

da dívida ou impugnação, pela Parte Requerida, conforme Aviso de 

Recebimento sob Id 14022216; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001422-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ANGELO DE SOUZA (AUTOR(A))

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001422-62.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JUNIOR ANGELO DE SOUZA Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA RÉU: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Junior Angelo de Souza ajuizou o 

vertente “PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA., todos devidamente qualificados nos 

autos, por meio da qual objetiva a apresentação de todas as informações 

do sistema back office, contendo os dados de vinculação entre o 

Requerente e a Requerida. Juntou os documentos. É o breve relatório. 

Decido. Num primeiro momento, é importante fixar a premissa de que, no 

vertente caso, a exibição de documentos tem como objetivo ter acesso ao 

sistema, bem como ao(s) relatório(s) financeiro/contábil das contas da 

parte autora, bem como do(s) crédito(s) existente(s) em seu nome para a 

propositura de futura ação de liquidação de sentença coletiva que, 

inclusive, já conta com trânsito em julgado. Nesse passo, a finalidade da 

liquidação de sentença é aferir a legitimidade da parte e o “quantum 

debeatur”, de modo que a exibição dos documentos em discussão pode 

ser requerida naquela demanda. Afinal, a aludida liquidação tem por objeto 

justamente apurar o valor devido, ou seja: o seu escopo é exatamente o 

mesmo da cautelar ora requerida. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

28,86%. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO CONFIGURADA. 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA OLETIVA. NECESSIDADE DE 

PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal 

de origem extingiu o processo de execução individual sem resolução de 

mérito, oriunda de título judicialformado nos autos de Ação Civil Pública, 

uma vez que inexiste a prévia liquidação do julgado coletivo. 2. No que se 

refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o 

julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu 

fundamentadamente a quaestiotrazida à sua análise, não podendo ser 

considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 3. 

O STJ no julgamento do Recurso Especial 1.247.150/PR (DJE 12/12/2011), 

julgado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, 

de relatoria do Ministro Luis FelipeSalomão, assentou o entendimento de 

que "a sentença proferida em ação civil pública, por si, não confere ao 

vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' 

(art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a 

condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados' (art. 95 do CDC)". Em arremate, destacou-se que 

"acondenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao 

cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão 

lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC. 

Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e 

o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e 

somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao 

exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva". 4. 

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece 

prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na 

Súmula 83/STJ.5. Recurso” Especial não provido. (STJ - REsp 1666600/RJ, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/05/2017, DJe 20/06/2017) (negrito nosso) Dentro desse contexto, na 

forma do artigo 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade.” No caso, não se depara com interesse para 

apresentar a vertente demanda, como já dito, na medida em que o que se 

pretende nesta contenda confunde-se com a própria liquidação de 

sentença. Em caso absolutamente idêntico, já se decidiu que: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA GENÉRICA. DIVULGADOR DA REDE 

TELEXFREE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR-UTILIDADE. 

AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. As condições da ação e os 

pressupostos processuais são aferíveis mediante aplicação da "teoria da 

asserção". Isso quer dizer que o exame das condições da ação deverá 

ser realizado com abstração das possibilidades com as quais, no juízo de 

mérito, vai deparar-se o julgador: a de proclamar existente ou a de 

declarar inexistente a relação jurídica que constitui objeto do que resta 

aduzido em juízo. Tal raciocínio leva a dizer que o órgão judicial, ao 

apreciar o interesse processual, deverá considerar tal relação jurídica in 

statuassertionis, ou seja, à vista do que pelo autor restou afirmado. 2. No 

caso, pretende a apelante/divulgadora, através de ação de exibição de 

documentos de que trata o art. 396 do CPC, obter o acesso ao escritório 

virtual mantido pelo website da apelada, suposto depositário dos 

documentos necessários a instruir futura execução individual de sentença 

genérica. Contudo, a via eleita pela apelante se mostra inadequada, 

porquanto tal providência pode ser obtida no bojo da liquidação imprópria, 

que por sua característica processual, possui alto grau de indagação e 

cognição exauriente a comportar o rito da ação ordinária, eis que 

destinado a permitir ao consumidor/divulgador sua qualidade de credor, o 

nexo de causalidade, para além da apuração do quantum debeatur. 3. 

Apelo desprovido.”(Relator(a): Des. Júnior Alberto; Comarca: Rio Branco; 

Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 25/08/2017; 

Data de registro: 25/08/2017) (negrito nosso) Posto isso,INDEFIRO a 

petição inicial, na forma do artigo 330, inciso III, do CPC, razão porque 

JULGO EXTINTA a demanda sem resolução do mérito, na forma do artigo 

485, inciso I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a condenação, já que DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Alta Floresta, 30 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003140-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL (ADVOGADO(A))

MARIA RIBEIRO BERTULINO (AUTOR(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003140-94.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA RIBEIRO BERTULINO Advogado(s) do reclamante: 

MOISES ROBERTO TICIANEL, JOAO GABRIEL DAN LOPES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos Cuida-se de ação para 

concessão de aposentadoria rural por idade com pedido de tutela de 

evidência movida por MARIA RIBEIRO BERTULINO contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS alegando, que sempre morou e trabalhou 

na atividade rural, e que, portanto, faz jus ao benefício de aposentadoria 

rural pleiteado. Juntou, com a inicial, documentos, pugnando pela 

implantação do benefício em sede de tutela de evidência. Vieram os autos 

à minha conclusão. DECIDO. Almeja a parte requerente a concessão de 
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tutela de evidência de seu pedido, para ser agraciada com o recebimento 

da aposentadoria a que julga fazer direito logo no início da demanda. Pois 

bem. Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela 

provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se 

subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou 

cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou 

incidentalmente – e tutela de evidência. Isso é o que se dessume do 

disposto no art. 294 do CPC/2015, que classifica a tutela provisória de 

acordo com o fundamento que autoriza sua concessão: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” Assim, pelo novo 

código, compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles 

dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito 

e perigo da demora) foram agora transformados nos seguintes termos: 

probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo. É o que 

está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015: “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.” Noutra banda, em comparação com a tutela de urgência, a 

tutela de evidência igualmente exige a plausibilidade do direito invocado, 

mas, prescinde da demonstração do risco de dano, ou seja, nesta 

hipótese o direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser 

prontamente reconhecido pelo Magistrado. Vejamos a disposição trazida 

no art. 311 do CPC/2015: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Assim, na vigência do 

CPC/2015, não vislumbro, ao menos por ora, o preenchimento dos 

requisitos necessários para concessão da tutela de evidência, pleiteada 

pela parte autora. É dizer, as provas colacionadas devem ser suficientes 

a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, devendo, pois, 

tais provas, serem inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária 

ser prejudicada. No caso em apreciação, trata-se de aposentadoria por 

idade rural, de maneira que entendo imprescindível a produção de prova 

testemunhal para fazer um juízo de valor seguro acerca do 

preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a obtenção do benefício 

de maneira que se faz temerária a concessão de tutela provisória (seja a 

de urgência ou de evidência) antes de encerrada a instrução processual. 

Por fim, sabe-se que a aposentadoria rural por idade somente poderá ser 

concedida mediante prova suficiente ou início razoável de prova material 

do exercício de atividade rural, corroborada por prova testemunhal. Neste 

sentido, colaciono alguns julgados recentes do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 

ANOTAÇÃO NA CTPS DECORRENTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA 

SENTENÇA. 1. Está consolidado no STJ o entendimento de que "a 

sentença homologatória de acordo trabalhista é admitida como início de 

prova material para fins previdenciários, mesmo que o INSS não tenha 

participado da lide laboral, desde que o decisum contenha elementos que 

evidenciem o período trabalhado e a função exercida pelo trabalhador" 

(STJ, AgRg no AREsp 249.379/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/04/2014). 2. O julgamento antecipado da lide 

cerceia o direito da autora, pois se mostra necessária a produção de 

prova testemunhal, a fim de que seja corroborada a prova indiciária 

apresentada. A sentença deve ser anulada ante a impossibilidade da 

análise do mérito, nos termos do § 3º do art. 515 do código de processo 

civil. 3. Remessa necessária provida, prejudicada a apelação da parte ré, 

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo 

de origem para prosseguimento do feito, oportunizando-se a produção de 

p r o v a s .  ( T R F - 1  -  A C :  0 0 4 1 7 4 7 2 7 2 0 1 1 4 0 1 9 1 9 9  

0041747-27.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 01/06/2016 

e-DJF1) Ademais, as provas colacionadas devem ser suficientes para que 

o Julgador, ao conceder a tutela, tenha quase certeza de que se a 

demanda fosse julgada na ocasião, sairia a parte requerente vencedora, o 

que não é o caso, pois, para aferir se a autora tem o direito que alega, 

repito, provas deverão ser colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO 

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

bem como, INDEFIRO a tutela provisória almejada. 2) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

artigo 99, do CPC/2015. 5) INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta/MT, 30 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140660 Nr: 3307-02.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Felipe Tiago

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do documento, fls. 

102/103, requerendo o que de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000769-60.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

LUZIA AUGUSTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000769-60.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

[Adjudicação compulsória] Nos termos da Legislação vigente e Ordem de 

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

o(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, conforme item 8, da Decisão de ID. 13553163, adiante 

transcrito: “8 - Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.” Alta Floresta-MT, 3 de 

setembro 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: 1002516-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

ADEMIR FRANCISCO GOMES (AUTOR(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002516-79.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): ADEMIR FRANCISCO GOMES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. ADEMIR FRANCISCO GOMES propôs a 

presente ação de concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela em face 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo o preenchimento 

dos requisitos legais para a concessão do benefício. A inicial veio 

instruída com documentos. A inicial foi recebida, concedendo-se os 

beneficio da justiça gratuita. Citado o requerido ofertou contestação e ao 

Id. 10886528, c/c documentos, alegando preliminarmente a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao 

ajuizamento da ação. Sobreveio a impugnação à contestação ao Id. 

11613657. Nomeado perito ao Id. 11675614, para realização de pericia na 

parte autora, com o aporte do laudo ao Id. 14303493. As partes se 

manifestaram quando ao laudo pericial ao Id. 14315465 e Id. 14838888. 

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

Trata-se de ação onde a Autora busca a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação 

de tutela, cujas sequelas lhe impossibilitam de exercer suas atividades 

laborais. A ação é procedente em parte. Explico. Dispõem o art. 25, 

“caput” e inciso I, e art. 42, “caput”, da Lei nº 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão de prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; II – (...); III – (...). Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Da conjugação das citadas normas legais, 

conclui-se ser devida aposentadoria por invalidez ao segurado da 

Previdência Social que, cumprindo a carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, venha a ser considerado incapaz e insuscetível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim 

sendo, são requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez: 

a) cumprimento do período de carência; b) qualidade de segurado; c) 

incapacidade total e definitiva para o trabalho. “In casu”, submetido o Autor 

à perícia técnica, atestou a “expert” do Juízo que não existe incapacidade 

total para o trabalho, e que não é incapaz para a vida independente, e que 

o mesmo encontra-se incapaz para as atividades que exercia, existindo a 

possibilidade de reabilitação do Autor para exercer outras funções de 

cunho intelectual já que a incapacidade é para atividades braçais, cf. Id. 

14303493. Ademais, trata-se de pessoa com 36 anos de idade, em plena 

idade produtiva e com “bom estado de saúde em geral”, conforme atestou 

a Sra. Perita. Assim, em razão do diagnóstico apresentado ao Id. 

14303493, ante a ausência de inaptidão definitiva para qualquer espécie 

de trabalho e, considerando a possibilidade de reabilitação do autor, 

entendo que a IMPROCEDÊNCIA do pedido de concessão de 

aposentadoria por invalidez é medida que se impõe e ainda, que o 

requerente DEVE se submeter ao programa de reabilitação profissional. 

Ademais, o autor, documental e testemunhalmente, comprovou de forma 

harmônica e segura o preenchimento dos requisitos legais, para o 

recebimento do benefício de auxílio doença. Dessa forma, considerando a 

incapacidade parcial e permanente do Autor, concedo-lhe o 

AUXILIO-DOENÇA, devido desde a data da cessação do benefício 

07/10/2016 (Id. 9873297-pag. 2)., até o prazo de 01 (um) ano, contados da 

intimação da autarquia previdenciária dessa sentença. Dessa forma, 

determino seja o Autor submetido a programa de reabilitação profissional, 

junto ao INSS, sob pena de cessão do benefício ora concedido, a ser 

implantado, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da 

autarquia previdência. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, 

com resolução de mérito para INDEFERIR o pedido de aposentadoria por 

invalidez e DEFERIR ao Autor apenas o benefício do auxílio-doença, pelo 

período de 12 (doze) meses a partir da intimação desta sentença, devido 

desde a data da cessação do benefício 07/10/2016 (Id. 9873297-pag. 2), 

até o prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da requerida dessa 

sentença. Dessa forma, DETERMINO seja o Autor submetido a programa 

de reabilitação profissional, junto ao INSS, sob pena de cessão do 

benefício ora concedido, bem se submeta a tratamento médico indicados 

no laudo pericial. Ante o reconhecimento do mérito dos pedidos CONCEDO 

a tutela de urgência. Inadmissível a condenação da parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Condeno o INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença), observando-se a regra cunhada na 

Súmula 111 do STJ, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” (E. TJ-MT) 

para o exame do recurso. Sentença sujeita à remessa necessária ante 

sua iliquidez. Requisitem-se o pagamento dos honorários periciais junto ao 

sistema AJG-JF. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, estes são os dados 

da implantação do benefício: nome do Segurado: ADEMIR FRANCISCO 

GOMES; beneficio concedido: Auxílio-doença; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de contribuição; data da cessação do 

benefício 07/10/2016 (Id. 9873297-pag. 2, pelo período de 12 (doze) 

meses a partir da intimação desta sentença; prazo para autarquia cumprir 

a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento. Devendo incidir 

juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelos índices oficiais de poupança desde o vencimento de cada parcela; 

Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento 

de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Alta Floresta, 27 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002363-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE JESUS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IORLECIA SILVA COSTA CONTINI OAB - 972.726.631-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002363-12.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ELSON DE JESUS COSTA REPRESENTANTE: IORLECIA SILVA 

COSTA CONTINI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se a 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação no 
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prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, voltem-me conclusos. Alta 

Floresta, 3 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003139-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES (ADVOGADO(A))

DAVI FAGUNDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003139-12.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): DAVI FAGUNDES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação de concessão 

de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez proposta por Davi 

Fagundes dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados. Narra que exercia atividade de 

limpeza, todavia está impossibilidade de trabalhar em razão de “Epilepsia e 

síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) 

(parcial) com crises de início focal (CID10 - G40.0) Estado de grande mal 

epiléptico (CID10 G41.0)”, conforme descrito na exordial. Asseverou que a 

autarquia requerida negou indevidamente a concessão do benefício, razão 

pela qual não teve alternativa senão ajuizar esta ação. Com a inicial coligiu 

digitalmente documentos junto ao PJe. Vieram-me conclusos. Decido. 

Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça 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, da Lei 13.105/15. Vislumbro 

que há requerimento de tutela de urgência em caráter liminar com o 

escopo de ver implantado o benefício requerido pela requerente. Todavia, 

compulsando as provas contidas nos autos, em especial os documentos 

médicos, não há segura probabilidade do direito a respaldar a concessão, 

em caráter liminar, da tutela provisória requerida. Isto porque há dúvidas 

quanto à incapacidade laboral da parte autora e sua real condição de 

saúde, bem quanto em relação à preexistência da doença quando do 

ingresso ao RGPS. Pelo exposto, postergo a apreciação da tutela de 

urgência para a após a resposta da autarquia requerida, a qual se dará 

quando apresentado o laudo da perícia a ser realizada na parte autora, 

conforme requerido, que será adiante determinada. Nos termos do 

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

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

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

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

médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia 

médica na parte autora, independentemente de compromisso, razão por 

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

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pela perita nomeada, 

que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE a Sra. Perita 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

submeter ao exame pericial. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

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

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

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias (caput do art. 335 do NCPC), contados a partir do disposto 

no art. 231, devendo constar do mandado as advertências legais (art. 334 

do NCPC), bem como para a apresentação de quesitos. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais. Decorrido o prazo sem a resposta do INSS, 

certifique-se. Por fim, façam os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 30 de agosto de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003145-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VANILSO MECABO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAPOLEAO GUEDES DE MEDEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003145-19.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): VANILSO MECABO RÉU: NAPOLEAO GUEDES DE MEDEIROS 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade aforada por VANILSO 

MECABO em face do NAPOLEAO GUEDES DE MEDEIROS. Os presentes 

autos digitais foram protocolados por meio do sistema PJe e distribuídos 

automaticamente para este juízo. Contudo, denota-se pela leitura da 

exordial que foi indicada a distribuição da demanda por dependência aos 

autos de cód. 25282, número único 2615-57.2003.811.0007, em trâmite 

perante a 1ª Vara desta Comarca. Neste viés, convém destacar o 

disposto na Resolução 03-2018-TP (Tribunal Pleno - TJMT), que 

regulamenta a distribuição de feitos novos a partir da implantação do 

Sistema PJe: “Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas 

até a data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio 

físico, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações 

conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela 

data, exceto quando: (...) § 2º Em caso de distribuição em desacordo com 

o previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá determinar o 

arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para providenciar 

a correta distribuição na forma física”. Pois bem. Conforme demonstrado 

sob ID 15089579, os aludidos autos tramitam fisicamente perante o juízo 

mencionado, de modo que sua distribuição por dependência deverá ser 

efetuada de forma física, nos termos dos dispositivos normativos 

transcrito. Desta feita, INTIME-SE a parte autora para que adote as 

providências necessárias para a correta distribuição desta demanda. Os 

autos ficarão disponíveis pelo prazo de 15 (quinze) dias para “download” 

dos arquivos. Ademais, como facultado pelo parágrafo primeiro do art. 13 

da referida resolução, antes de receber este procedimento, DETERMINO 

SEU ARQUIVAMENTO, com as devidas baixas, após o encerramento do 

prazo concedido. Cumpra-se. Alta Floresta, 30 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003164-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

JOSE FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003164-25.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE FELIX DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça 

Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, através do 

Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

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

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

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

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita 

judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, médica clínica, CRM 8137/MT, razão 

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

observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF. INTIME-SE a 

Sra. Perita da nomeação, INTIME-SE os interessados para comparecimento 

ao ato processual, consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

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

realização da perícia. Juntamente com o mandado de intimação, conste a 

advertência para que a médica nomeada compareça com seus 

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

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

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

cópia da inicial, e de eventuais atestados médicos e resultados de exames 

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

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, 

querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

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

encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar as 

advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

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

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 3 

de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001842-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES DE OLIVEIRA OAB - 792.111.271-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001842-67.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE SOARES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: PAULO 

SOARES DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Pedido de Tutela de Urgência proposta por Jose Soares de Oliveira, rep. 

Paulo Soares de Oliveira em desfavor do Município de Alta Floresta/MT e 

do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação dos requeridos a 

fornecimento de tudo quanto necessário ao restabelecimento de sua 

saúde. Com a inicial vieram acostados os documentos no PJe. A liminar foi 

deferida em decisão proferida em plantão judiciário (ID 13437094). Por 

meio da petição sob ID 13575459, foi informado o descumprimento da 

tutela provisória e requerido o bloqueio de verbas públicas. A decisão de 

ID 13611694 deferiu o pedido e ordenou a constrição de R$ 30.079,64 

(trinta mil e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) de conta 

do Estado de Mato Grosso. Após a apresentação das contestações pelo 

Município de Alta Floresta e pelo Estado de Mato Grosso, a parte 

requerente informou que o tratamento pleiteado foi concretizado em 

hospital mantido pelo Poder Público (ID 14507504) e pediu a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de 

agir. Consoante certidão sob ID 15127326, o município requerido 

concordou com o pedido e o estado requerido não se manifestou sobre a 

questão, mesmo intimado. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Claro se torna a perda superveniente do objeto da presente lide, já 

que a necessidade da tutela jurisdicional que lastreou o aforamento desta 

demanda não mais persiste, ante a concretização do tratamento almejado 

pelo Poder Público. Por esta razão, merece ser extinto o processo sem 

resolução do mérito. Ante o exposto, revogo a liminar e, nos termos do 

que dispõe o artigo 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. Por conseguinte, REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTERIORMENTE DEFERIDA. Aplicando o princípio da causalidade, deixo 

de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais, eis 

que isentos. Contudo, condeno o Município de Alta Floresta ao pagamento 

de honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, eis que o Estado de Mato Grosso é isento do pagamento 

desta verba, considerando-se que a parte Autora é assistida pela 

Defensoria Pública deste Estado. Consigno que foi determinado o 

desbloqueio dos valores constritos por meio do sistema PJe, conforme 

comprovante anexado a esta decisão. Publique-se. Registre-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 9 de 571



Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 3 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001875-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OIRES LIMA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

H. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA SANTANA OAB - 514.613.821-49 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

H. S. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001875-52.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: OIRES LIMA SILVA REQUERIDO: HELLOISA SANTANA 

SILVA REPRESENTANTE: ELIANE APARECIDA SANTANA Vistos. Trata-se 

de ação revisional de alimentos e pedido de tutela de urgência ajuizada por 

Oires Lima Silva em face de Helloisa Santana Silva, representada pela 

genitora Eliane Aparecida Santana. Recebida a inicial (ID 13637842), foi 

deferida a tutela provisória e minorada a obrigação alimentar para 1 (um 

salário mínimo) e designada audiência de conciliação. Na solenidade, as 

partes optaram pela autocomposição, cujos termos da transação foram 

registrados no termo de audiência sob ID 14823740. Instado a se 

manifestar, o agente ministerial opinou pela homologação do acordo e pela 

extinção do feito, com resolução de mérito. É o relato do necessário. 

Decido. Considerando a aparente regularidade do que foi pactuado sob ID 

14823740, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais a avença. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

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

(Lei nº 13.105/15). Custas pró rata. A parte que cabe à requerente ficará 

com exigibilidade suspensa conforme previsão do §3º, do art. 98, do CPC. 

Isento de honorários. Expeça-se, novamente e COM URGÊNCIA, o ofício 

destinado à empregadora do requerente, no endereço apontado na 

petição sob ID 15063492, nos termos avençados e homologados. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 31 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003004-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES BARBOSA (AUTOR(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Petição Inicial e documentos anexos em arquivo PDF.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003059-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES BARBOSA (AUTOR(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

Petição inicial e documentos em PDF.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003043-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DAMIAN BATSCHAUER (ADVOGADO(A))

VALDECI MULIZINI (REQUERENTE)

JOSE LUIZ RIBEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILSON ANTONIO CLARET GUOLLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VICENTE SINESIO DA SILVEIRA (TESTEMUNHA)

ANTONIO DIAS TRISTAO (TESTEMUNHA)

MARIA OENNING (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003043-94.2018.8.11.0007 Vistos. DESIGNO 

audiência para oitiva das testemunhas para o dia 19 de setembro de 2018, 

às 15:30 horas. OFICIE-SE ao Juízo Deprecante. Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Às providências. Cumpra-se Alta Floresta, MT, 28 de agosto de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS (ADVOGADO(A))

AISLAN RICARDO GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIL FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000555-69.2018.8.11.0007 Vistos. REDESIGNO 

audiência preliminar para o dia 25.10.2018, às 15:00 horas, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. 

EXPEÇA-SE mandado de citação para o endereço do réu, indicado no ID 

14513685 - Pág. 1. CUMPRA-SE demais determinações sob o ID 12852484. 

INTIMEM-SE. Alta Floresta, MT, 29 de agosto de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8940 Nr: 2322-92.2000.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELISÂNGELA LEITE QUADRA DA COSTA, para 

devolução dos autos nº 2322-92.2000.811.0007, Protocolo 8940, no prazo 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6903 Nr: 268-47.1986.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELISÂNGELA LEITE QUADRA DA COSTA, para 

devolução dos autos nº 268-47.1986.811.0007, Protocolo 6903, no prazo 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124004 Nr: 1839-37.2015.811.0007

 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: Waldemiro Flores Marcolam, BCNFM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

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

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Denes Ceconello Leite 

- OAB:8840-b/MT, Cintia Viegas de Almeida Caffaro Gonçalves - 

OAB:36766/GO, Itallo Gustavo de Almeida Leite - OAB:7413/MT, 

Rachel Fischer P. C. Menna Barreto - OAB:248.779/SP

 Vistos.

Recebo os Recursos de Apelação.

Considerando que os apelados apresentaram as contrarrazões recursais, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o §3º, do art. 1.010, com as homenagens deste 

Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143509 Nr: 4894-59.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Cardoso de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa União Cascavel de Transportes Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39549/PR, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Eduardo 

Rodrigo Colombo - OAB:42782/PR, GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, Jônatas Casalli Betto - OAB:47.789/PR, Ramiro de Lima 

Dias - OAB:12504/PR, Rodrigo Cesar Caldeira - OAB:35461/PR, 

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

OAB:6791-B/MT

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o §3º, do art. 1.010, com as homenagens deste 

Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132566 Nr: 6568-09.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade & Bastos Assessoria de Cobrança Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Timótio Pereira Bastos - 

OAB:2.930/RO, Jonatas da Silva Alves - OAB:6882

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o §3º, do art. 1.010, com as homenagens deste 

Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 154981 Nr: 3538-92.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bonsucesso S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eugenio Costa Ferreira de 

Melo - OAB:103082

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, determino o desapensamento dos autos sob o código n° 

108061.

Recebo o recurso de Apelação.

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

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

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

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

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

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. 1.010, 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, 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 item 2.3.20 da CNGC,

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129268 Nr: 4738-08.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente ação 

até o dia 27.12.2018, cf. preceitua o art. 10 da Lei n. 13.340/2016.

Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 152372 Nr: 2219-89.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22.165-A MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918

 Vistos.

Considerando a suspensão da ação principal, em apenso, SUSPENDO os 

presentes embargos à execução até o dia 27.12.2018, em razão do art. 10 

da Lei 13.340/2016.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124618 Nr: 2143-36.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AMARAL FILHO

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente ação 

até o dia 27.12.2018, cf. preceitua o art. 10 da Lei n. 13.340/2016.

Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 
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prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 151065 Nr: 1469-87.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AMARAL FILHO

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:MS 10.062

 Vistos.

Considerando a suspensão da ação principal, em apenso, SUSPENDO os 

presentes embargos à execução até o dia 27.12.2018, em razão do art. 10 

da Lei 13.340/2016.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130657 Nr: 5489-92.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damiana Vieira da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente ação 

até o dia 27.12.2018, cf. preceitua o art. 10 da Lei n. 13.340/2016.

Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139281 Nr: 2582-13.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha do Nascimento

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente ação 

até o dia 27.12.2018, cf. preceitua o art. 10 da Lei n. 13.340/2016.

Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 1994-40.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Sebastião Rodrigues

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente ação 

até o dia 27.12.2018, cf. preceitua o art. 10 da Lei n. 13.340/2016.

Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 466 Nr: 173-31.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Cereais Colorado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte 

exequente junte a matricula atualizada do imóvel indicado à fl.219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116313 Nr: 4551-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Adriana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e DETERMINO a suspensão do feito, com fulcro no 

art. 921, III, do NCPC, devendo os autos ser remetidos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição e lá permanecer pelo período de 12 

(doze) meses ou prévia manifestação da parte interessada.

Decorrido o prazo da suspensão, iniciará o prazo quinquenal de 

prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50914 Nr: 3622-45.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werner Sheel, Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Luca - Espolio, Claudinéia Luca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Oliveira Lammel - 

OAB:14259-B, Luís Felipe Lammel - OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

Defiro o pedido retro e SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias para que a parte exequente indique bens passíveis de penhora.

 Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55349 Nr: 7385-54.2007.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilto Correia de Morais (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:20.334-A/MT, Egberto Hernandes Blanco - OAB:12470-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 Vistos.

O autor requereu à fl.154, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Oportunizada o espólio do requerido a manifestar, consentiu com a 
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extinção do feito, fl.156.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação e, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Revogo a liminar proferida nos autos

Resta prejudicado o pedido de baixa de eventuais restrições junto ao 

sistema RENAJUD e DETRAN acerca do objeto da presente lide, vez que 

não houve determinação judicial neste sentido.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC

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

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

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64051 Nr: 3939-72.2009.811.0007

 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): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian José de Araújo - 

OAB:MT 3.928

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 771/777. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda.

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, 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, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105151 Nr: 355-55.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Marta dos Santos

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, e, em 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o 

requerido Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do benefício 

de amparo assistencial ao deficiente à autora Ariane dos Santos da Rosa, 

no valor de 01 (um) salário mínimo por mês, inclusive 13º (décimo terceiro) 

salário, devidos a partir da data da citação (DIB – 01/03/2013), nos termos 

do entendimento acima indicado. Defiro ainda a TUTELA ANTECIPADA, 

diante da presença de seus requisitos autorizadores e determino a 

implantação do benefício no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 

incidência de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais).Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor das prestações em atraso, até a 

presente data, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, visto que isento.Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários médicos, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), a serem 

requisitados junto ao sistema de AJG.Incabível o reexame 

necessário.Intimem-se. Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ DECLARO: I) 

Leonice Marta dos Santos; II) Benefício de amparo assistencial ao 

deficiente; III) Renda mensal de um salário mínimo nacional; iv) DIB –citação 

– 01/03/2013 v) RMI – Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – 

60 dias.Após o trânsito em julgado, caso não seja requerido o 

procedimento de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

arquivo, com as baixas necessárias.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010094-81.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DE CARLI (ADVOGADO(A))

MARCELO NUNES DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE PIRES (EXECUTADO)

JOSE CELSO CARNEIRO JUNQUEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona da parte autora, do inteiro 

teor da juntada do ID 151332015, bem como para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ARAMIS MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 15095374 foi interposto 

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

15095383 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

15095374, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003156-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

MARCELO VITOR CORVETA VOLPE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003156-48.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCELO VITOR CORVETA 

VOLPE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte, sob pena de indeferimento da 
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petição inicial. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 3 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000748-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PAULO TOLEDO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000748-55.2016.8.11.0007 RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA ANDERSON PAULO TOLEDO IMPULSIONAMENTO 

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

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

um depósito identificado com o número do processo referente a condução 

do oficial de justiça até o bairro Jardim Imperial. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior expedição do mandado. Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 3 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002245-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002245-36.2018.8.11.0007 SUPREMAGRO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA CLARO S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

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

Floresta, 3 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000598-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANA GABRIEL KATO OAB - 018.982.531-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

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

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

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

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da petição e documentos conforme IDs 15044039 

e 15044050, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 3 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000720-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ALCINIO FREITAS (AUTOR(A))

JOSE DE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MARETTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000720-19.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE DE OLIVEIRA FREITAS, EDNA ALCINIO FREITAS RÉU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA ajuizada por JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS e EDNA ALCINIO 

FREITAS em face da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO. Em que objetiva, em síntese, a 

transferência da propriedade do imóvel em questão para o autor, através 

de adjudicação compulsória, sobre a área de 1.000,00m² (mil metros 

quadrados), identificado pelo lote urbano n. 03, quadra CW2, Loteamento 

Embrião Urbano de Carlinda, objeto da matrícula n. 1.403, livro 2-G do CRI 

da Comarca de Alta Floresta/MT. Com a inicial (ID. 12312119) foram 

colididos documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 12313940. 

A requerida apresentou contestação ao ID. 13033874, instruindo os autos 

com documentos. Despacho saneador proferido ao ID. 14161125. Termo 

de audiência de instrução e julgamento ao ID. 14855629. Após, vieram-me 

os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Cuida-se de 

pedido de adjudicação compulsória, amparado com instrumento particular 

de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre a parte autora e a 

ré Cooperativa Agrícola Cotia. Na lição do douto professor Sílvio de Salvo 

Venosa, “pelo compromisso de compra e venda regulado pela legislação 

específica, os poderes inerentes ao domínio são transferidos ao 

compromissário comprador. O promitente vendedor conserva tão-somente 

a nua-propriedade até que todo o preço seja pago, quando então a 

propriedade plena é atribuída ao comprador” (Direito Civil: contratos em 

espécie, 4ª ed. – São Paulo: Atlas, 2004, vol. 03, pág. 538). Tratando-se a 

adjudicação compulsória de obrigação de natureza pessoal, destinada a 

obter a emissão da declaração de vontade, o contrato entabulado entre as 

partes contratantes não precisa estar registrado em títulos e documentos, 

ou averbado no respectivo registro imobiliário. Assim, a existência de um 

instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel há de ser 

considerado como meio de prova hábil, viabilizando o uso da ação em que 

se pretende obter a outorga da escritura. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO AJUIZADA COM AMPARO 

EM CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE CONTRATO DE PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, DIANTE DA 

DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À RECUSA NA OUTORGA DA ESCRITURA 

PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70046925202, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro 

Celso Dal Pra, Julgado em 16/02/2012) Deste modo, ao ficar evidenciado 

que houve a celebração de um contrato, a lei autoriza a postulação em 

Juízo do registro do imóvel objeto do pacto em nome do detentor dos 

direitos a ele inerente. Até mesmo porque, em petição escrita, a requerida 

Cooperativa Agrícola de Cotia não se opôs ao reconhecimento do domínio 

do requerente, discorrendo, inclusive, sobre a finalidade social imobiliária a 

que se propôs no município de Carlinda, quando da ocupação de sua área 

por intermédio da mesma. O processo, como método utilizado pelo Estado 

para fazer atuar o Direito ao caso concreto, desenvolve-se através de 

uma série ordenada de atos das partes e do órgão judicial, destinados a 

por fim ao conflito de interesses existente, de modo que, não havendo 

conflitos, posto que há concordância dos réus quanto à adjudicação do 

imóvel objeto da presente, mister o deferimento do pleito na forma 

requerida. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, 

para DETERMINAR que seja transferida a propriedade com área de 

1.000,00m² (mil metros quadrados), identificado pelo lote urbano n. 03, 

quadra CW2, Loteamento Embrião Urbano de Carlinda, objeto da matrícula 
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n. 1.403, livro 2-G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, para o nome 

dos requerentes JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS e EDNA ALCINIO FREITAS, 

mediante a comprovação do pagamento dos tributos pertinentes ao imóvel. 

Defiro a justiça gratuita à requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, ante a 

sua condição de insolvência perfazer a hipossuficiência da pessoa 

jurídica. Sem custas e honorários advocatícios à parte ré, ante o 

deferimento da Assistência judiciária. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE carta de adjudicação, servindo a 

mesma para transferência do imóvel. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 20 de 

agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002814-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL MARTINS ESTEVES (EXECUTADO)

LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA MARTINS ESTEVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002814-37.2018.8.11.0007 BANCO DO BRASIL S.A LISBOA 

HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME e outros (2) 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 emissão da certidão de distribuição nos termos do art. 828 do 

CPC. 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 - "certidão de distribuição p/ processos de execução", bem como 

para comprovar nos autos o pagamento. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 3 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003138-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO APARECIDO BARBETA (ADVOGADO(A))

WALDEMIRO SOLETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO JOSE DEL PINO (REQUERIDO)

ENGECRUZ-ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA DOS REIS DEL PINO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do processo, 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

poderá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002432-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA (AUTOR(A))

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002432-44.2018.8.11.0007 GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 3 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002432-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA (AUTOR(A))

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002432-44.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA RÉU: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Vistos. Diante do pedido de ID14743416, 

esclareço que não será aplicada a multa de 2% pela ausência do autor na 

audiência de conciliação realizada, diante da impossibilidade, comprovada, 

de comparecimento da parte autora e seu patrono. Portanto, diante dos 

fatos explanados no ID14743416, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 15 outubro de 2018, às 13:40 horas, que se realizará no Cejusc 

desta Comarca. Nesse passo, cite-se o requerido pessoalmente e 

intime-se a parte requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. Os mandados direcionados ao requerido deverão conter 

apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar 

cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). Consigne-se em nos 

mandados destinados ao requerente e ao requerido que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 

À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do 

valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória 

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

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de agosto de 2018. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97588 Nr: 6125-97.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 Vistos.

Por entender necessário, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito alimentar no valor de R$ 

20.305,76 (vinte mil, trezentos e cinco reais e setenta e seis centavos), 

conforme demonstrativo nos autos.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120415 Nr: 7817-29.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Ouro Verde - COMOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Oliveira - OAB:18029/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 134 e DETERMINO a liberação de alvará, no valor 

total depositado à fl. 133 (R$ 3.996,08 – três mil, novecentos e noventa e 
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seis reais e oito centavos), a ser convertido em renda por meio da guia 

DARF.

Após, ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000854-17.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ELOI LUIZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000854-17.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ELOI LUIZ DE ALMEIDA EXECUTADO: CARLOS ROBERTO DO CARMO 

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

dias, emende o petitório de ID. 15085255, instruindo com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 03 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002468-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INNOVAPACK EMBALAGENS LTDA (REQUERENTE)

ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CESAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SPRESSAO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002468-86.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: INNOVAPACK EMBALAGENS LTDA REQUERIDO: ALCIDES 

SPRESSAO JUNIOR Vistos. Defiro o pedido de ID. 14905684, REMETA-SE 

a presente Carta Precatória à Comarca de Nova Monte Verde, conforme a 

parte requer. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 03 de setembro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001505-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR FULGENCIO DE FARIAS (AUTOR(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001505-49.2016.8.11.0007. AUTOR(A): 

OSMAIR FULGENCIO DE FARIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS 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 Regional Federal 

da 1ª Região, 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, 03 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001479-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

DONIZETE GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001479-51.2016.8.11.0007. AUTOR(A): 

DONIZETE GONCALVES DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Defiro o pedido de ID. 14856638, 

INTIME-SE o médico perito para que o mesmo agende nova avaliação 

médica. Deverá o perito informar o dia, local e horário designado à 

Secretaria da Vara. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 03 de setembro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001721-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO VIEIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001721-73.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

VALDOMIRO VIEIRA GOMES Vistos. Tendo em vista que somente é 

cabível a requisição judicial de informações acerca da localização da parte 

ré na hipótese de restarem exauridos pela parte autora os meios 

ordinários de localização da parte adversa (quais sejam: pesquisas junto 

ao DETRAN, Registro Imobiliário, junta comercial, bem como outras que 

independem de requisição judicial), INDEFIRO o pedido de consulta aos 

Sistemas BACENJUD, INFOJUD e SIEL e DETERMINO que a Parte Autora, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprova a realização das diligências 

necessárias. Se após a realização das diligências necessárias, ainda 

assim, for desconhecido o paradeiro da executada, voltem-me os autos 

conclusos para a realização de buscas, conforme requerido ao ID. 

14860572. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 03 

de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000525-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000525-34.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCINEIA DA SILVA Vistos. Tendo em vista que somente é cabível a 

requisição judicial de informações acerca da localização da parte ré na 

hipótese de restarem exauridos pela parte autora os meios ordinários de 

localização da parte adversa (quais sejam: pesquisas junto ao DETRAN, 

Registro Imobiliário, junta comercial, bem como outras que independem de 

requisição judicial), INDEFIRO o pedido de consulta aos Sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e SIEL e DETERMINO que a Parte Autora, no prazo 

de 30 (trinta) dias, comprova a realização das diligências necessárias. Se 

após a realização das diligências necessárias, ainda assim, for 
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desconhecido o paradeiro da executada, voltem-me os autos conclusos 

para a realização de buscas, conforme requerido. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 03 de setembro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003003-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MENDES NASARET (ADVOGADO(A))

SIDNEY ORIBES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003003-15.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

SIDNEY ORIBES DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Apenas a título ilustrativo, 

conceitua-se conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o 

pedido ou a causa de pedir (art. 55 do NCPC). Em havendo identidade de 

partes e de causa de pedir de duas ou mais ações, mas o pedido de uma, 

por ser mais amplo, abrange o das demais, dar-se-á o instituto da 

continência (art. 56 do NCPC). Os dois casos ensejam a modificação da 

competência relativa, devendo as ações serem reunidas, para que haja o 

julgamento simultâneo, com o escopo de evitar decisões contraditórias ou 

conflitantes, caso decididas separadamente. A referida norma processual 

estabelece ainda, em seus artigos 58 e 59, respectivamente, que “a 

reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, 

onde serão decididas simultaneamente”; e “o registro ou a distribuição da 

petição inicial torna prevento o juízo”. Pois bem. Em consulta ao Sistema 

PJe, verifiquei que na 3ª Vara desta Comarca tramita a ação – autos n. 

1001765-58.2018.8.11.0007, distribuída em que é autor o Senhor Luiz 

Viana dos Santos, dono de lote rural que também foi afetado pelo incêndio 

provocado pela parte ré. Constatado a existência deste instituto 

(conexão), a solução se dará pela prevenção que, como sabido, é o 

instrumento adequado para que se saiba em qual Juízo serão reunidas as 

causas com conexão, conforme estabelece o artigo 58 do CPC. Ainda de 

acordo com o artigo 286 do CPC as ações (de qualquer natureza) serão 

distribuídas por dependência nas seguintes hipóteses: “Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando 

se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver 

ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento”. No 

caso dos autos, a 3ª Vara desta Comarca é o Juízo Prevento para o 

julgamento da presente demanda, já que a ação n. 

1001765-58.2018.8.11.0007. Ante o exposto, existindo conexão e 

continência entre as ações, DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e 

julgamento do presente feito, DETERMINANDO a remessa dos autos r. 

Juízo da 3ª Vara desta Comarca, a fim de serem julgadas 

simultaneamente, procedendo as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 03 de setembro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002207-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

ANDERSON CANGUCU (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA CANGUCU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002207-24.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA CANGUCU, ANDERSON 

CANGUCU REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. 

Analisando os autos verifico que o de cujus deixou 03 (três) outros 

herdeiros não habilitados no presente feito, nestes termos, DETERMINO 

que a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a habilitação dos 

demais herdeiros na presente ação ou apresente, no mesmo prazo, a 

anuência de todos os herdeiros quanto ao levantamento do mencionado 

valor em favor da mesma. Após, voltem-me os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 03 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001718-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

FLAVIA CRISTINA BULHAO BUCHMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALTAIR NERY (ADVOGADO(A))

DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001718-84.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

FLAVIA CRISTINA BULHAO BUCHMANN RÉU: DIARIO EDITORA E 

RADIODIFUSAO LTDA - ME Vistos. DEFIRO o pedido de aplicação da multa 

diária fixada, todavia, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instruir os autos com a planilha atualizada do débito. Por outro lado, 

verifico que o requerido, até o presente momento, não cumpriu a liminar 

deferida, nestes termos, INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, CUMPRA a liminar deferida, sob pena de incorrer no 

pagamento de multa diária a qual, MAJORO e PRORROGO desde já, no 

montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao período de 30 

(trinta) dias. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 03 de setembro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003343-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

VALDIR GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

CAROLINA ROSSETO SANCHES (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003343-90.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): VALDIR GOMES DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

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

Embargos de Declaração opostos pela Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S. A. à sentença proferida nos autos. Alega que há 

omissões na sentença embargada, eis que este Magistrado deixou de 

apreciar o tópico nominado “Da ausência dos requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro DPVAT – Prêmio não pago pela parte autora”, pelo 

que, deve ser revogada a sentença embargada. É o breve relatório. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não 

padece de qualquer omissão ou contradição, pelo que a mantenho em sua 

integralidade. Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a 

sentença embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria. 

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 03 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 169/2018 CONSIDERANDO o teor da Resolução TJ-MT/TP 

nº09, de 23 de agosto de 2018, que dispõe sobre alteração da 
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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, ainda, a dificuldade de atendimento nas secretarias, em 

razão da separação dos processos para remessa ao distribuidor; 

CONSIDERANDO que cabe ao Diretor do Foro tomar providências de 

ordem administrativa relacionadas à regularidade dos serviços forenses. 

RESOLVE-SE: Art. 1º. SUSPENDER o expediente externo de todas as 

secretarias da Comarca, ao público em geral. §1º. A suspensão não se 

estende aos casos urgentes e casos de eventual perecimento de direitos. 

§ 2º. A suspensão não abrange o expediente externo do Distribuidor, 

Setor de Protocolo e Diretoria do Foro. Art. 2º. SUSPENDER os prazos 

processuais nesta Comarca de Barra do Garças, no dia 3.9.2018. 

Remeta-se cópia à Corregedoria Geral de Justiça e à Presidência do 

Tribunal de Justiça. Barra do Garças, 3 de setembro de 2018. Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito Diretor do Fórum

PORTARIA nº 169/2018 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, ainda, a dificuldade de atendimento nas secretarias, em 

razão da separação dos processos para remessa ao distribuidor; 

CONSIDERANDO que cabe ao Diretor do Foro tomar providências de 

ordem administrativa relacionadas à regularidade dos serviços forenses. 

RESOLVE-SE: Art. 1º. SUSPENDER o expediente externo de todas as 

secretarias da Comarca, ao público em geral. §1º. A suspensão não se 

estende aos casos urgentes e casos de eventual perecimento de direitos. 

§ 2º. A suspensão não abrange o expediente externo do Distribuidor, 

Setor de Protocolo e Diretoria do Foro. Art. 2º. SUSPENDER os prazos 

processuais nesta Comarca de Barra do Garças, no dia 3.9.2018. 

Remeta-se cópia à Corregedoria Geral de Justiça e à Presidência do 

Tribunal de Justiça. Barra do Garças, 3 de setembro de 2018. Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito Diretor do Fórum

PORTARIA nº 169/2018

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, ainda, a dificuldade de atendimento nas secretarias, em 

razão da separação dos processos para remessa ao distribuidor;

CONSIDERANDO que cabe ao Diretor do Foro tomar providências de 

ordem administrativa relacionadas à regularidade dos serviços forenses.

RESOLVE-SE:

Art. 1º. SUSPENDER o expediente externo de todas as secretarias da 

Comarca, ao público em geral.

§1º. A suspensão não se estende aos casos urgentes e casos de 

eventual perecimento de direitos.

§ 2º. A suspensão não abrange o expediente externo do Distribuidor, 

Setor de Protocolo e Diretoria do Foro.

Art. 2º. SUSPENDER os prazos processuais nesta Comarca de Barra do 

Garças, no dia 3.9.2018.

Remeta-se cópia à Corregedoria Geral de Justiça e à Presidência do 

Tribunal de Justiça.

Barra do Garças, 3 de setembro de 2018.

Douglas Bernardes Romão. Juiz de DireitoDiretor do Fórum

PORTARIA nº 169/2018

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, ainda, a dificuldade de atendimento nas secretarias, em 

razão da separação dos processos para remessa ao distribuidor;

CONSIDERANDO que cabe ao Diretor do Foro tomar providências de 

ordem administrativa relacionadas à regularidade dos serviços forenses.

RESOLVE-SE:

Art. 1º. SUSPENDER o expediente externo de todas as secretarias da 

Comarca, ao público em geral.

§1º. A suspensão não se estende aos casos urgentes e casos de 

eventual perecimento de direitos.

§ 2º. A suspensão não abrange o expediente externo do Distribuidor, 

Setor de Protocolo e Diretoria do Foro.

Art. 2º. SUSPENDER os prazos processuais nesta Comarca de Barra do 

Garças, no dia 3.9.2018.

Remeta-se cópia à Corregedoria Geral de Justiça e à Presidência do 

Tribunal de Justiça.

Barra do Garças, 3 de setembro de 2018.

Douglas Bernardes Romão. Juiz de DireitoDiretor do Fórum

 PORTARIA N. 050/2018/DF

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz Substituto e Diretor do Foro 

da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, e no uso de 

suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR, SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS, matrícula nº 

36521, portador do RG n º 6262842 e CPF nº 065.176.744-03, do Cargo 

em Comissão de Assessor de Gabinete II - CNE - VIII, no Gabinete da Vara 

Única/Juizado Especial desta Comarca, a partir desta data.

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

Porto dos Gaúchos/MT, 31 de agosto de 2018

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz Substituto e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 726 Nr: 455-15.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Serrão Bastos

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

- OAB:MT 16.691-A, Thaís Daniela Tussolini de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Depreende-se dos autos que foram infrutíferas todas as tentativas de 

citação pessoal da parte requerida.

2. Dessa forma, DEFIRO a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme requerido às fls.356/357.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 19592 Nr: 189-86.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvêncio Noleto, FRANCISCO NUNES OZÓRIO, 

Timon de Souza Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro. Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório no prazo de 5 (cinco) anos.

2. Encontrado, a qualquer tempo, bens passíveis de penhora, 

desarquivem-se os autos para prosseguimento da execução.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276128 Nr: 4817-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Donizete de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Leo Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. O Autor objetiva a cobrança de cheque prescrito (fls. 13) emitido por L. 

SOUSA SILVA para JOSÉ DONIZETE DE ARAÚJO.

2. Às fls.20 foi realizada audiência de conciliação, onde não houve 

acordo, dando inicio ao prazo para o adimplemento ou oposição de 

Embargos.

2. Desta feita, tendo em vista que o Requerido L. SOUSA SILVA , embora 

devidamente citado (fl. 18), não realizou o adimplemento e não opôs 

embargos (fls. 23), DECRETO A REVELIA do mesmo.

3. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. INTIME-SE a parte Autora para especificar a prova que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98049 Nr: 3057-85.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Pirani

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor do ofício 699/2018, encartado à fl.157, 

informando que a conta de depósito em cosignação encontra-se com 

saldo zerado, não havendo saldo remanescente a ser entregue as partes. 

E também o cumprimento do acordo homologado de fls.139, conforme guia 

de recolhimento de fl.122, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

2.Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 250352 Nr: 6455-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Paulo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da exequente via DJE, para 

efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

18,00 (dezoito reais)para cumprimento do mandado de citação e demais 

atos, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236584 Nr: 13851-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transcorpa Transportes de Cargas Ltda, Mair do Carmo 

Colpas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liomar de Lima Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeilson Gonçalves Mendes - 

OAB:20.065/MT, Andre Luiz Bolzan Amaral - OAB:287799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Certifico que às folhas 140, consta duas cártulas nºs 390072 e 390073 

juntadas pela parte requerida.

Diante do exposto impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

autora, para retirar as referidas cártulas juntadas aos autos, no prazo 

maximo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72889 Nr: 6126-33.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Luiz Zampieri, LUIZ PASSONDAS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Maria de Oliveira Ferreira, DJALMA 

CAIRO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silas Fernandes Gonçalves - 

OAB:27405/GO

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, da 

data da perícia designada nos autos para o dia 28/09/2018 às 07:30 

horas, conforme comunicado do senhor perito às folhas 521, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Barra do Garças-MT, de onde o 

perito e sua equipe se deslocarão para a área objeto dos trabalhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173008 Nr: 6163-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ivo Firmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Mendes Coelho

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

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

informar nos autos os dados bancarios para expedição do alvará deferido 

ás folhas 74/75, no prazo máximo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272286 Nr: 2494-13.2018.811.0004

 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: Lidiomar Souza Silva Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cred Eletro HC Varejo e Distribuidora de 

Móveis e Eletrodomésticos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO DA SILVA FERREIRA 

- OAB:32958

 SENTENÇA

1. Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais movida pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas nos 

autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 64/65.

3. Colacionando ao feito reprodução digitalizada do acordo celebrado 

entre as partes devidamente assinado pelos procuradores, em 

conformidade com o art. 425, VI , do CPC/2015.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 64/65, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 
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art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Custas e honorários advocatícios conforme o acordado entre as partes.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169314 Nr: 1352-47.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recol Distribuição e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS Multivendas Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576, José Avelino de Novaes Junior - 

OAB:11180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL movida pelas 

partes acima mencionadas.

2. Às fls. 66, foi realizada a intimação da parte exequente no intuito de que 

se manifestasse sobre a devolução da Carta Precatória, sem distribuição 

por falta de pagamento das custas do distribuidor,

3. Às fls. 69, 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, em razão da mudança de procurador do exequente expediu-se 

carta de intimação para que a autora desse prosseguimento ao processo 

(fls. 73), não havendo qualquer manifestação nos autos, conforme fls. 75.

5. Após, retornaram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. 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.

7. 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.

8. Custas pela exequente. Sem honorários.

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56018 Nr: 226-06.2006.811.0004

 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: Adriano de Azevedo Araújo, Marceli Fernanda Carelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE MEDBARRA, 

Quidinho Tolentino de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Valquiria de Carvalho Azevedo - OAB:9359-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA REGIANE SILVA 

OLIVEIRA ABDALLA - OAB:MT- 24.595, FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S CORBELINO - OAB:5037, Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

1. Assim, INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida, acrescido de custas, se houver, sob pena 

de aplicação de multa de 10%, incidência de juros de 1% e honorários 

advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da execução, 

conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

3. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158715 Nr: 11420-27.2011.811.0004

 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: Olavo Bilac de Castilho Júnior, Ione Vieira de Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Thome Jacintho de Medeiros, Janete 

Pedro Jacintho, Carmem Ligia Jacintho Rosa Rodrigues Alves, Carlos Rosa 

Rodrigues Alves, Mauro Fernando de Medeiros, Dulce Aparecida Isaias 

Jacintho de Medeiros, Jorge Henrique Jacintho de Medeiros, Claudia de 

Melo Brunheroti Jacintho, Claudia Jacintho de Medeiros Ferreira, Espolio de 

Roberto Antônio Jacintho, Gilda Maria Dias Jacintho, Vera Maria Jacintho 

Rodrigues Alves, Elbio Rodrigues Alves Filho, Maria Marta Dias Jacintho 

Moreno, Natalice Ferreira Saleh, Maria Elisa Jacintho Drummond, Diogenes 

Sampaio Drummond, Marcos Antônio Dias Jacintho, Maria Angelica Borges 

Jacintho, Maria Paula Jacintho de Freitas, Antônio de Andrade Freitas, 

Espolio de Antônio Carlos Dias Jacintho, Daniel Andrade Jacintho, 

Fernanda Andrade Jacintho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, NORMA CELIA RAMOS MENDES - OAB:18920/E, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Tendo em vista a manifestação do Cartório do 1º Ofício local acostada 

às fls. 447/448, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, proceda às exigências estabelecidas, quais sejam o da 

comprovação do recolhimento do ITBI ou o apresentação de não incidência 

e o pagamento dos emolumentos, a fim de que seja realizado o registro 

dos imóveis, conforme sentença de fls. 405/407.

2. Juntada as documentações mencionadas, EXPEÇA-SE o competente 

mandado para registro do domínio em favor dos Requerentes junto ao CRI 

local.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154959 Nr: 6687-18.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana de Fatima Soares

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. A parte autora requer à fl. 89 a suspensão do feito, alegando não 

possuir informação acerca de bens passíveis de penhora da parte 

executada.

2. Assim, SUSPENDO a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de possibilitar eventual busca por bens 

do executado a fim de satisfazer a obrigação.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2979 Nr: 1157-58.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultrafértil S/A - Indústria & Comércio de Fertilizantes, 

Goiásfértil - Goiás Fertilizantes S/A, Fertilizantes Fosfatos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Demasu Insumos Agrícolas Ltda, Nivaldo 

Palopoli, Ananias Pereira do Nascimento, Paulo Roberto Guimarães Lina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Paula Monteiro Neto - 

OAB:SP 29443, Luciano Oscar De Carvalho - OAB:246.320/SP, 
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Marcial Barreto Casabona - OAB:SP 26.364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 1. A parte exequente insurge do valor dos honorários periciais, alegando 

que há possibilidade dos bens imóveis não serem localizados ou sequer 

existirem mais.

 2. Assim, DEFIRO pedido de concessão de prazo, para a parte 

exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie as diligências 

necessárias para constar a existência dos referidos imóveis.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar os resultados obtidos e manifestar pelo 

o que entende de direito para prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253599 Nr: 8753-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Oliveira Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Ailton da Cunha - 

OAB:22489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moises Batista de Souza - 

OAB:21442-A, TAKECHI IAUSSE - OAB:6113-A

 7.É O RELATÓRIO. DECIDO.Da preliminar de inépcia da petição inicial: 8. A 

preliminar de inépcia da inicial suscitada pela parte BV FINANCEIRA S/A 

não merece acolhimento, haja vista que a causa de pedir e o pedido 

apresentam-se claros e objetivos, não havendo qualquer dificuldade de 

interpretação capaz de dificultar a defesa. Além disso, da petição inicial 

decorre uma conclusão lógica a partir dos fatos apresentados, não 

havendo sequer pedidos controvertidos entre si, capazes de gerar a 

inépcia suscitada, conforme art. 330, §1º, I a IV, do CPC/2015.9.Assim, a 

rejeição da preliminar aventada na peça contestatória é medida que se 

impõe.DISPOSITIVO:10.Diante de tudo que dos autos consta, REJEITO a 

preliminar de inépcia da inicial.11.Não havendo sido constatada 

irregularidades passíveis de macular a marchar processual, DOU O FEITO 

POR SANEADO.12.De outro norte, Verifico que o feito não carece de 

instrução probatória, sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas 

suficientes nos autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos 

termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.13.Assim, INTIMEM-SE as 

partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da lealdade 

processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos para 

sentença.14.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191621 Nr: 11455-79.2014.811.0004

 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: Morgani Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Virgilio Lançamentos de Imoveis Ltda, 

Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidarta Staciarini Rocha - 

OAB:GO-20.630

 DO SANEAMENTO20.Superadas as preliminares e não havendo outras 

questões a serem analisadas, DOU O FEITO POR 

SANEADO.21.INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas a 

serem produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.22.Após, voltem-me os 

autos conclusos.23.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279798 Nr: 7095-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilson Machado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grimaldina Inacia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO NAGE HADDAD 

COUTINHO - OAB:10337 /MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, para expedição do mandado de citação e intimação para 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177768 Nr: 12046-75.2013.811.0004

 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: João Paulo Marques Canto Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO DE BARRA DO GAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Alves de Lima - 

OAB:17.431-GO, Muricio Alves de Lima - OAB:17431/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 12046-75.2013.811.0004 - Código 177768

Vistos.

Certifique-se se há valores depositados em conta vinculada a estes autos.

 Em caso afirmativo, independente de nova determinação, expeça-se 

alvará de levantamento dos valores em favor do impetrante, cuja conta 

bancária foi informada às fls. 175.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176858 Nr: 10962-39.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalino Rodrigues Damasceno

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a necessidade de realização de cálculo, para a apuração dos 

valores devidos, Nomeio o Sr. Glenio Ferreira Belem, podendo ser 

encontrado a Rua Pires de Campos, nº 287B, Centro, em Barra do 

Garças/MT, com número para contato (66) 3401-8882, que deverá cumprir 

o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do CPC).

Intime-se o Sr. perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a 

nomeação.

Sendo aceita a nomeação, intimem-se a partes para, em 05 (cinco) dias, 

apresentarem quesitos ou indicarem assistentes.

 Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 
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honorários periciais o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o 

que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNJ – 

RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do anexo da referida 

Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor máximo. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar contadores peritos na região.

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, deverá observar o disposto no 

artigo 95, §3°, II do CPC, em que a perícia será custeada com recursos 

alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso.

Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda 

necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos em carga, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem quanto ao laudo, voltando-me, após, para deliberar.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239650 Nr: 16014-11.2016.811.0004

 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: Millenium Comercio de Derivados de Petróleo Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. O CPC traz em seu art. 1037, II a seguinte redação: Art. 1.037. 

Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a 

presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de 

afetação, na qual: II - determinará a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão e tramitem no território nacional. Diante do exposto e com 

fulcro no artigo supracitado, e na decisão de demanda repetitiva, 

SUSPENDO o processo ora debatido, arquivando-se provisoriamente. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221955 Nr: 4022-53.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consigo Construção e Incorporação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido às fls. 26/28, 

aguardando o feito em cartório.

Decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vista à parte autora para que 

se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sobre o prosseguimento da 

execução.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 96293 Nr: 1217-40.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Como se sabe, o artigo 1° do provimento 13/2013 da Corregedoria Geral 

de Justiça deste Estado, determina que se proceda ao arquivamento das 

execuções fiscais, sem baixa na Distribuição, de todos os processos 

executivos a qual o valor da dívida seja inferior à 15 UPF’s MT, cujo valor 

atual é de R$ 2.043,45 (dois mil e quarenta e três reais e quarenta e cinco 

centavos).

 Este arquivamento não atinge o status de extinção, bem como não importa 

em reconhecimento judicial da quitação da dívida, podendo ser 

restabelecida a qualquer tempo, desde regularmente atualizado, atinja o 

valor mínimo elencado, mediante requerimento da parte exequente.

Colhe-se da C.D.A. inclusa, bem como da planilha de cálculo atualizada 

juntada aos autos (a fls. 66/68), que o valor total a ser executado não 

atinge o valor acima mencionado.

 Assim, com base no artigo 1° do provimento 13/2013 da Corregedoria 

Geral de Justiça de Mato Grosso, determino o arquivamento do feito, sem 

baixa na distribuição, até que o seu valor supere o valor de 15 UPF’s MT.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189905 Nr: 10230-24.2014.811.0004

 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: Fabio Ferreira Marques

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 

17.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, verifica-se no pedido da inicial que o autor pretende a 

retificação no sistema (Detran/MT), de modo a inserir os dados do 

segundo requerido como proprietário, no entanto, não consta o “segundo 

requerido” no polo passivo da inicial, talvez por equívoco do autor. Assim, 

por constatar a existência de litisconsórcio necessário, nos termos do art. 

114 do CPC, deverá a parte autora proceder a citação do 

requerido/suposto proprietário RECREIO VEÍCULOS LTDA, cumprindo ao 

autor diligenciar a sua localização e seu paradeiro, prosseguindo-se como 

de direito.Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 22 de agosto de 

2018Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 239456 Nr: 15857-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FDPCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCT, TLdCT, WYVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:GO/17.037 A, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, Luciano 

Justino da Silva - OAB:15695/MT, Paulo Henrique Gomes Marques 

- OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734, 

WILIAN R. ROCHA - OAB:MT24172

 Decisão

Autos cód. 239456

1. Relatório

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério 

Público Estadual em desfavor dos réus Célio Mariano Cardoso Torres e 

Tatiane Lourenço da Conceição Torres, em razão da prática do tipo penal 

constante no art. 121, § 2º, inciso I, com a agravante do art. 62, inciso I, 

todos do Código Penal, enquanto o réu Wuitalo Yan Vieira da Silva foi 

denunciado pela prática do tipo penal do art. 121, §2°, inciso I, do Código 

Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

 Decisão de pronúncia proferida em 04.05.2018, pelo Juízo da Segunda 

Vara Criminal desta Comarca em fls. 1547/1559-v, qual julgou procedente 

a inicial acusatória, findando a primeira fase procedimental, determinando 

ainda a remessa dos respectivos autos a este Juízo.

Certidão de trânsito em julgado para as partes em fl. 1566.

Remetidos os respectivos autos a esta Vara, verificou-se a incidência de 
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vício processual consistente na ausência de intimação pessoal dos réus 

quanto à decisão de pronúncia de fls. 1547/1559-v, nos termos do art. 

420, do Código de Processo Penal com redação dada pela Lei n° 

11.689/09. Em razão disto, determinou-se a devolução dos autos ao juízo 

competente, desconstituindo a preclusão da pronúncia, fls. 1567/1568.

Expedida carta precatória para a Comarca de Nova Xavantina – MT, no 

sentido de proceder à intimação pessoal da ré Tatiane Lourenço da 

Conceição Torres sobre o inteiro teor da decisão de pronúncia em fl. 1576. 

Certidão de cumprimento da missiva em fl. 1578.

Expedida carta precatória para a Comarca de Cuiabá – MT, no sentido de 

proceder à intimação pessoal do réu Célio Mariano Cardoso Torres sobre 

o inteiro teor da decisão de pronúncia, fl. 1595. Certidão de cumprimento 

da missiva em 03.07.2018, fl. 1596, manifestando o desejo do réu de 

recorrer da decisão de pronúncia.

Expedida carta precatória para a Comarca de Água Boa – MT, intimando 

pessoalmente o réu Wuitalo Yan Vieira da Silva a respeito do inteiro teor 

da decisão de pronúncia, fl. 1678. Acompanha certidão de cumprimento da 

missiva em 10.08.2018, fl. 1679-v.

Representado por sua defesa técnica, o réu Célio Mariano Cardoso Torres 

apresentou razões de recurso em sentido estrito em 09.07.2018, 

encartadas em fls. 1597/1604-v, requerendo em sede de mérito sua 

impronúncia pela ausência de indícios robustos quanto à autoria.

Verificada a tempestividade do recurso defensivo, certidão de fl. 1605, 

conforme decisão proferida em 19.07.2018, determinou-se vistas ao 

Ministério Público e Assistência de Acusação para ofertar, no prazo legal, 

as respectivas contrarrazões.

Contrarrazões ministeriais ofertadas em 02.08.2018, requerendo a 

manutenção da decisão de pronúncia em seus exatos termos, fls. 

1628/1653.

Apresentada contrarrazões pela assistência de acusação em 13.08.2018, 

acompanhando a postulação ministerial, pugnando a manutenção da 

decisão de pronúncia, fls. 1667/1673.

É o breve relato.

2. Fundamentos

Diante da aprovação da proposição 9/2018/Tribunal Pleno, efetuando a 

alteração de competência das varas criminais desta Comarca, vieram-me 

os autos conclusos.

Inicialmente, verifico que se trata de ação penal distribuída no ano de 

2016, estando os réus Célio Mariano Cardoso Torres e Tatiane Lourenço 

da Conceição Torres, segregados cautelarmente desde 13.10.2016, 

enquanto a prisão preventiva do réu Wuailton Yan Vieira da Silva foi 

cumprida em 25.08.2017.

Proferida decisão de pronúncia dos réus, verifico a interposição de 

recurso em sentido estrito em favor de Célio Mariano Cardoso Torres, 

devidamente recebido diante sua tempestividade, ao passo que em 

relação aos corréus Tatiane e Wuailton são cientificadas a preclusão 

temporal, conforme certidão de fl. 1605.

Diante do relatório, verifica-se que, existindo três réus, pronunciados e 

presos preventivamente, sendo que apenas Célio Mariano Cardoso Torres 

apresentou recurso, seria desarrazoado o processamento do recurso de 

um dos réus, mantendo-se paralisada a marcha processual quanto aos 

demais, que não recorreram da pronúncia, impossibilitando-lhes a 

realização de julgamento de forma célere.

O prejuízo aos corréus Tatiane Lourenço da Conceição Torres e Wuailton 

Yan Vieira da Silva torna-se evidente ao observarmos a duração de suas 

respectivas segregações a título de cautelaridade, ou seja, 

respectivamente, 13.10.2016 e 25.08.2017.

Sobre isto, é entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO PENAL. COMPLEXIDADE. PACIENTE PRESO. POSSIBILIDADE DE 

CISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 80 DO CPP. APLICAÇÃO QUE SE FAZIA 

DEVIDA. CONSTRANGIMENTO PATENTEADO. RECONHECIMENTO DE 

OFÍCIO. 1. Evidente o constrangimento ilegal, sanável ex oficio através da 

via eleita, na não realização, até a presente data, do julgamento do 

paciente pelo Júri, pois, encontrando-se preso, deveria o magistrado 

singular proceder ao desmembramento do feito em relação a ele, nos 

termos do art. 80 do Código de Processo Penal. 2. Writ parcialmente 

conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, concedendo-se, 

contudo, habeas corpus de ofício para, com fundamento no art. 80 do 

CPP, determinar a cisão do processo principal em relação ao paciente, 

com a recomendação de que seja marcado o julgamento popular em 

relação a ele imediatamente. (HC 132.583/MG, deste Relator, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011)”

De igual modo:

 “CORREIÇÃO PARCIAL. PEDIDO DE CISÃO PROCESSUAL FORMULADO 

PELA DEFESA DA ORA REQUERENTE E INDEFERIDA NA ORIGEM, 

GERANDO A PRESENTE CORREIÇÃO. O pedido de cisão processual 

restou formulado na origem e indeferido, o que gerou a interposição de 

habeas corpus de nº 70076062900 e da presente correição, ambos os 

recursos objetivando idêntica finalidade, qual seja, a pretendida cisão 

processual (pedido este formulado em primeiro plano, no que diz com o 

pedido contido no habeas corpus, que visa, de modo secundário, a 

concessão de liberdade). Ao apreciar a liminar, destaquei que 

relativamente ao excesso de prazo, uma vez pronunciada a acusada, 

incidente a Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual 

não se haveria que falar em excesso de prazo. Contudo, muito embora 

não se reconheça excesso de prazo na segregação da paciente, tenho 

que se mostra necessária a cisão processual quanto a esta. Com efeito, o 

pedido de cisão foi formulado na origem e indeferido pelo juízo, porém, 

embora seja facultado ao juízo a separação do processo, no presente 

caso, se vislumbra um prolongamento da prisão provisória da paciente, 

acaso não se proceda à pretendida cisão. Não se desconhece o preceito 

do artigo 80, do CPP, ao dispôr: Será facultativa a separação dos 

processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias 

de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de 

acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro 

motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Porém, não 

existe perspectiva segura de que o desdobramento do feito e o efetivo 

julgamento da paciente, pelo Tribunal do Júri, ocorrerá em tempo razoável, 

tendo em vista que a mesma estaria atrelada a recurso interposto 

exclusivamente pelo corréu do feito, o qual poderá, inclusive, postergar 

seu julgamento, se assim entender conveniente sua defesa, através da 

interposição de recursos futuros. De concreto se tem que a prisão 

preventiva da paciente ocorreu em 24JAN2016, sendo esta pronunciada 

em 21AGO2017, estando presa desde então. A defesa do corréu 

ingressou com Recurso em Sentido Estrito da sentença de pronúncia, em 

11SET2017, deixando a defesa da ora paciente de se valer da 

interposição de tal recurso, de modo proposital, no que pugnou pela cisão 

processual, para viabilizar o imediato julgamento desta pelo Tribunal do 

Júri, o que restou indeferido pelo juiz da origem em 17NOV2017. Desde 

então, a paciente aguarda segregada o andamento do recurso do corréu. 

Tenho que o presente caso encerra a excepcionalidade e urgência 

contempladas no artigo 80, do CPP, a autorizar tal cisão, para evitar o 

prolongamento da prisão provisória da requerente após pronúncia. 

CORREIÇÃO PARCIAL DEFERIDA. (Correição Parcial Nº 70076063544, 

Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio 

Cidade Pitrez, Julgado em 10/05/2018).”

Desta feita, evidencia-se a necessidade da cisão processual, nos termos 

do art. 80, CPP, verbis:

 “Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as 

infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar 

diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não 

lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz 

reputar conveniente a separação.” (grifos nossos)

3. Dispositivo

a) Determino a cisão dos autos em relação ao réu Célio Mariano Cardoso 

Torres, devendo os autos originais permanecerem com este réu e 

encaminhados ao Eg. TJMT, pois já presentes razões recursais, bem como 

contrarrazões do Ministério Público e da Assistência à Acusação;

b) Extraiam-se cópias integrais dos autos, inclusive das mídias, para 

serem confeccionados os autos derivados deste originário, para 

processamento e julgamento em relação aos réus Wuitalo Yan Vieira da 

Silva e Tatiane Lourenço da Conceição Torres;

 c) Diante do volume do processo, autorizo, para efeitos ecológicos e 

econômicos, que a cópia seja por scanner, armazenada em mídia;

d) Nos autos derivados, certificada a preclusão da decisão de pronúncia 

quanto aos corréus Tatiane Lourenço da Conceição Torres e Wuitalo Yan 

Vieira da Silva, vistas às partes (Ministério Público, Assistente da 

Acusação, e defesas técnicas) para efeitos do art. 422, do Código de 

Processo Penal;

e) Registre-se que, pela ré Tatiane Lourenço da Conceição Torres, é 

apresentada nova defesa técnica em fls. 1624;

f) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 3.9.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 238729 Nr: 15276-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Carlos da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, desclassifico a conduta do acusado para a figura típica 

do art. 28, da Lei nº. 11.343/06.Ante a desclassificação, atento à data de 

nascimento do réu 04.01.2017, tendo o fato denunciado sido cometido em 

01.11.2016, quando o réu tinha 19 (dezenove) anos, incide o art. 115, CP, 

fazendo o prazo do art. 30, Lei 11.343/06, ser computado pela metade. 

Como o recebimento da denúncia ocorreu em 23.01.2017 (fls. 97-98), a 

pretensão punitiva extinguiu-se pela prescrição, computada pela pena em 

abstrato, na data de 22.01.2018. 3.Dispositivoa)Desclassifico a conduta 

do acusado Samuel Carlos da Silva Cruz para o delito tipificado no art. 28, 

da Lei nº. 11.343/06;b)Declaro, nos termos do art. 30 , Lei 11.343/06, 

computado conforme o art. 115, CP, a extinção da pretensão punitiva pela 

prescrição;c)Não havendo comprovação da prática dos delitos tipificados 

no art. 33 a 37, da Lei nº. 11.343/06, determino a restituição dos bens de 

relacionados na fl. 38 (exceto os entorpecentes descritos nos itens ‘7’ e 

‘8’) e nos itens 1 e 3, de fl. 39, ao acusado;d)Destrua-se a droga 

apreendida;e)Após o trânsito em julgado, arquive-se;f)Cumpra-se.Barra 

do Garças, 3.9.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226354 Nr: 6690-94.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Richard Brito Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Condeno o acusado Gabriel Richard Brito da Silva como 

incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 

(cinco) anos de reclusão, em regime inicial regime semiaberto (art. 33, § 

2°, alínea ‘b’, CP), vedada a substituição e a suspensão condicional da 

pena, com direito de recorrer em liberdade; b)Condeno o acusado Gabriel 

Richard Brito da Silva ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, na 

razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa;c)Devolvam-se os bens de 

itens ‘1’, ‘2’, ‘3’ e ‘5’ ao réu e, se este não os recuperar, em 10 (dez) dias, 

sejam destruídos;d)Declaro a perda em favor da União do item ‘7’, de fl. 24 

(artigo 63, da Lei 11.343/06), devendo ser comunicado ao SENAD, após o 

trânsito em julgado;e)Caso o Senad não se pronunciar em 06 (seis) 

meses, remetam-se os valores à conta judicial vinculada à Res. 154/CNJ; 

f)Concedo gratuidade ao acusado, nos termos do art. 5º, da CF, art. 98, 

da Lei nº 13.105/15, e da Lei nº. 1.060/50;g)Destrua-se a droga 

apreendida;h)Na intimação do réu quanto à sentença, seja cumprido o art. 

1.421, da CNCGJ-TJMT;i)Como trânsito em julgado para o Ministério 

Público, declaro extinta a punibilidade do acusado pelo crime tipificado no 

art. 180, caput, do CP, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 

110, § 1º, 115 e 119, todos do Código Penal;j)Com o trânsito em julgado 

para ambas as partes: 1) comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, 

CF/88); 2) forme-se o Executivo de Pena, e 3) cumpra-se o art. 63, § 4º, 

da Lei nº. 11.343/06;k)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações 

supra.Barra do Garças/MT, 3.9.2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 230002 Nr: 9102-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanoel Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659, Rones Kley da Silva - OAB:20749-0/MT

 Ante o exposto, desclassifico a conduta do acusado para a figura típica 

do art. 28, da Lei nº. 11.343/06.Ante a desclassificação, determino a 

remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, nos 

termos do art. 48, § 1º, da Lei nº. 11.343/06.3.Dispositivoa)Desclassifico a 

conduta do acusado Emanoel Gomes de Oliveira para o delito tipificado no 

art. 28, da Lei nº. 11.343/06;b)Não havendo comprovação da prática dos 

delitos tipificados no art. 33 a 37, da Lei nº. 11.343/06, determino a 

restituição dos bens relacionados na fl. 38, e nos itens 1 e 3, de fl. 39, ao 

acusado;c)Deixo de determinar a destruição da droga, eis que tal 

providência já foi adotada anteriormente, conforme se verifica do 

documento de fl. 123;d)Determino a remessa dos autos para o Juizado 

Especial Criminal desta Comarca, nos termos do art. 48, § 1º, da Lei nº. 

11.343/06;e)Intimem-se;f)Cumpra-se.Barra do Garças, 3.9.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 240352 Nr: 16550-22.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Marco da Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 03.09.2018, às 13hrs21min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. 

Aberta a audiência. Prejudicada a realização de audiência pela ausência 

das testemunhas. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Designo audiência para 

inquirição da testemunha Emerson Rubens Mendonça Rodrigues para o dia 

06.09.2018, às 13hrs (MT). 2. Requisitem-se a testemunha e o réu.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 238786 Nr: 15316-05.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Dalcin, Ociron Guesser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Gabriel Luiz Esteves - 

OAB:MT-22.330

 Em 03.09.2018, às 13hrs24min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. 

Aberta a audiência.Registrada a presença do estagiário de direito Victor 

Garcia Marques Duque Albino. Presente o réu Ociron Guesser. 

Prejudicada a realização de audiência, em virtude da ausência das 

testemunhas e do córreu. Diante da informação de que a testemunha 

Maria José de Souza Gomes encontra-se acamada vítima de AVC, o 

Ministério Público manifesta pela desistência da testemunha. Após, o MM. 

Juiz, decidiu: “1. Homologo a desistência da testemunha Maria José de 

Souza. 2. Designo audiência de instrução para a data de 12.09.2018, às 

15hrs30min (MT) devendo a vítima José Wilton Dias dos Santos ser 

conduzida coercitivamente. 3. Intime-se o réu Luiz Fernando Dalcin 

conforme endereço constante da denúncia. 4. Intime-se por DJe o 

advogado Gabriel Luiz Esteves (fl. 85). 5. Sai o réu Ociron Guesser 

devidamente intimado.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 220783 Nr: 3285-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Rocha Matos, Maxmeliano de Sousa Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 Em 03.09.2018, às 13hrs30min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes , o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e o 

Advogado Paudo Eduardo Aquino Dourado (OAB/MT 24.082) Registrada a 

presença do estagiário de direito Victor Garcia Marques Duque Albino. 

Aberta a audiência. Presentes os réus. Prejudicada a realização de 

audiência em virtude da ausência das testemunhas intimadas conforme 

certidão de fl. 103. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Designo audiência de 

instrução para o dia 21.09.2018, às 14hrs30min, devendo as testemunhas 

Amanda de Sousa Tavares, Luiz Fernando dos Santos Lopes, Matheus 

Ferreira Carvalho e Adriana Ribeiro de Souza serem conduzidas 

coercitivamente, em razão da certidão de fl. 103. 2. Saem os réus, defesa 

técnica e a testemunha Luiz Guilherme Paes Gouveia Neres devidamente 

intimados 3. Vistas ao Ministério Público para localizar o endereço de 

Mpe,o Fernanda Souza Marques de Andrade e Jadiel Costa Rodrigues.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 202089 Nr: 5002-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naiara Aparecida dos Santos Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos n.º 202089

1. Relatório

Trata-se de ação penal pública oriunda de desmembramento dos autos de 

cód. 178217, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de 

Naiara Aparecida dos Santos Borges, pela suposta prática do crime 

tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A acusada foi notificada (fls. 628-v/629) e apresentou resposta à 

acusação à fl. 633.

A denúncia foi recebida em 17.11.2015. Instrução realizada em 10.03.2016 

(fl. 658).

 Em alegações finais apresentadas às fls. 677/681, o Ministério Público 

postulou a absolvição da acusada nos termos do art. 386, VII, do CPP, 

alegando fragilidade probatória quanto à autoria delitiva.

Às fls. 682/683, a Defesa apresentou alegações finais encampando o 

pleito absolutório realizado pelo Ministério Público.

2. Fundamentação

Assiste razão ao Ministério Público e à Defesa, porquanto as provas 

produzidas sob o crivo do contraditório não se mostram suficientes para 

embasar um édito condenatório quanto ao crime de tráfico, especialmente 

no tocante à incerteza da autoria delitiva.

A dúvida no processo penal milita em favor do acusado, conforme se 

verifica do art. 386, inciso VII, do CPP.

Ademais, em atenção ao princípio do acusatório (art. 129, inc. I, CF/88), 

que gera a não-recepção do art. 385, CPP, o requerimento do Ministério 

Público pela absolvição é vinculante.

 Neste sentido, TJ-MG decidiu no processo n.º 1.0024.05.702576-9/001(1) 

(numeração única: 7025769-06.2005.8.13.0024), em 13.10.2009:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO 

DOS REUS DECRETADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO APRESENTADO PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS - VINCULAÇÃO DO 

JULGADOR - SISTEMA ACUSATÓRIO. I - Deve ser decretada a absolvição 

quando, em alegações finais do Ministério Público, houver pedido nesse 

sentido, pois, neste caso, haveria ausência de pretensão acusatória a ser 

eventualmente acolhida pelo julgador. II - O sistema acusatório sustenta-se 

no princípio dialético que rege um processo de sujeitos cujas funções são 

absolutamente distintas, a de julgamento, de acusação e a de defesa. O 

juiz, terceiro imparcial, é inerte diante da atuação acusatória, bem como se 

afasta da gestão das provas, que está cargo das partes. O 

desenvolvimento da jurisdição depende da atuação do acusador, que a 

invoca, e só se realiza validade diante da atuação do defensor. III - 

Afirma-se que, se o juiz condena mesmo diante do pedido de absolvição 

elaborado pelo Ministério Público em alegações finais está, seguramente, 

atuando sem necessária provocação, portanto, confundindo-se com a 

figura do acusador, e ainda, decidindo sem o cumprimento do 

contraditório. IV - A vinculação do julgador ao pedido de absolvição feito 

em alegações finais pelo Ministério Público é decorrência do sistema 

acusatório, preservando a separação entre as funções, enquanto que a 

possibilidade de condenação mesmo diante do espaço vazio deixado pelo 

acusador, caracteriza o julgador inquisidor, cujo convencimento não está 

limitado pelo contraditório, ao contrário, é decididamente parcial ao ponto 

de substituir o órgão acusador, fazendo subsistir uma pretensão 

abandonada pelo Ministério Público.

A propósito, a jurisprudência admite a fundamentação ‘per relationem’. 

Veja-se STF, AI 738982 AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, d.j. 29.05.12:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 

CRIMINAL. RECURSO QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO 

MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. 

LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE 

MOTIVAÇÃO. O julgamento monocrático de agravo de instrumento está 

expressamente previsto no art. 38 da Lei 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte já firmou o 

entendimento de que a técnica de motivação por referência ou por 

remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição 

Federal. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência 

de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os 

fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público, ainda que em 

fase anterior ao recebimento da denúncia. Agravo a que se nega 

provimento. (grifos nossos)

Ainda, STJ, EDcl no AgRg no Ag 1218725/RS, Rel. Min. Vasco Della 

Giustina, 6ª T., d.j. 15.05.12:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Ausentes quaisquer 

dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, nos termos do art. 

535 do CPC, imperiosa é sua rejeição. 2. A desconstituição das 

conclusões do Tribunal de origem, que reconheceu a existência de coisa 

julgada na espécie, demanda o revolvimento probatório vedado pela 

Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. "Revela-se legítima, e plenamente 

compatível com a exigência imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição 

da República, a utilização, por magistrados, da técnica da motivação "per 

relationem", que se caracteriza pela remissão que o ato judicial 

expressamente faz a outras manifestações ou peças processuais 

existentes nos autos, mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério 

Público ou por autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de 

fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. 

Precedentes." (MS 25936 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal 

Pleno, julgado em 13/06/2007, DJe-176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 

18-09-2009 EMENT VOL-02374-01 PP-00168) 4. É descabido o 

sobrestamento do recurso especial em decorrência do conhecimento da 

repercussão geral de matéria constitucional pelo STF, pois o artigo 328-A 

do Regimento Interno daquela Corte determina o sobrestamento, tão 

somente, do juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários e dos 

Agravos de Instrumento contra o despacho denegatório a eles 

relacionados. 5. Embargos declaratórios rejeitados. (grifos nossos).

No mesmo sentido a doutrina:

"Não há óbice a que se utilize de fundamentação per relationem, isto é, 

aquela que se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente 

faz a outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos, 

mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por 

autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de 

direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Idêntica 

faculdade assiste aos órgãos colegiados dos Tribunais, por ocasião do 

julgamento de recursos. Note-se, porém, que a adoção dessa técnica de 

motivação exige que a manifestação a que é feita remissão contenha a 

fundamentação adequada à natureza da sentença ou do acórdão que a 

adotou como razão de decidir."

 3. Dispositivo

a) Absolvo a acusada Naiara Aparecida dos Santos Borges, da imputação 

de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo 

Penal;

b) Destrua-se a droga apreendida (itens 1 e 2, de fl. 29);

c) Intimem-se;

d) Após o trânsito em julgado, arquive-se;

e) Cumpra-se.
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Barra do Garças, 3.9.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 45805 Nr: 560-50.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Aires Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Camargo de Brum - 

OAB:25292/GO

 Decisão

Autos de cód. 45805

1. Ante erro material contido no item “a” do dispositivo de fls.557/559, 

retifico para que conste “06 ( seis) anos, 05 ( cinco) meses e 15 (quinze) 

dias”, em consonância com o disposto no tópico “fundamentação”.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças, 03.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222941 Nr: 4648-72.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Em 03.09.2018, às 14hrs (MT), na sala de audiências, presente o MMº. 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Advogado Roldrigo Queiroz de Oliveira (OAB/MT- 

13.284). Aberta a audiência. Presente o réu. Consignada a presença do 

estagiário de direito Victor Garcia Marques Duque Albino. Realizada a 

oitiva das testemunhas Emanuel Campos Ladislau, João Victor Ferreira 

Freitas, Pedro Gustavo Santos Moreira, Maria Alexandra Ferreira, Marcos 

Antonio de Sousa Alves, Lázara Regiane Carrijo Rodrigues e Marivaldo 

Cardoso. Registra-se que a inquirição de João Victor Ferreira Freitas e 

Pedro Gustavo Santos Moreira foram realizadas na ausência do réu por 

manifestarem desconforto. A testemunha Maria Alexandra Ferreira foi 

inquirida com o auxilio de João Victor Ferreira Freitas, por tratar-se de 

pessoa com deficiência de fala e auditiva. Realizado o interrogatório do 

réu. O Ministério Público manifesta pela desistência da testemunha 

Laudecir Batista Freitas. Pela defesa técnica do réu é dispensada a 

testemunha Renato Branquinho Domingues. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. 

Aguarde-se a precatória expedida para a Comarca de Rio Verde – GO. 2. 

Homologo a desistência das testemunhas Laudecir Batista Freitas e 

Renato Branquinho Domingues. 3. Como retorno da precatória, vistas as 

partes para alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 201900 Nr: 4898-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632, Hugo Ramos Vilela- Defensor Público - 

OAB:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal em desfavor de 

Roberson Passos do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal 

c/c art. 7 º, I, da Lei n º 11.340/06 (violência doméstica), com fundamento 

no artigo 386, inciso VII, do Código de processo Penal.P. R. I. C.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266835 Nr: 17258-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Paulo Gustavo Thoma

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. (...)Feitas essas considerações, INDEFIRO o 

processamento da justificação criminal, julgando EXTINTO o feito, nos 

termos do art. 485, VI, do NCPC.Sem custas.Feitas as necessárias 

comunicações, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.Ciência ao Ministério Público desta decisão.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.Barra do 

Garças/MT, 30 de agosto de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY SOUZA SILVA (REQUERENTE)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO CARDOSO DA LUZ (REQUERIDO)

F A DE MIRANDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/10/2018 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: 1000396-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELE FERREIRA LABORAO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000396-38.2018.811.0004 Pólo Ativo: DRIELE FERREIRA 

LABORAO Pólo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, informando que realizou acordo fora 

dos autos. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 
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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: 1001187-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CHAVES SIQUEIRA DUARTE (ADVOGADO(A))

SATELITE ENGENHARIA E REFLORESTAMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

CHARLENE DELA LIBERA DUARTE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: VITOR CHAVES SIQUEIRA DUARTE - GO0027148A, 

CHARLENE DELA LIBERA DUARTE SIQUEIRA - GO28920 , para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 17/09/2018 

Hora: 13:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELICA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - MT0012124A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/10/2018 Hora: 14:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011321-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO (ADVOGADO(A))

ADENIVON ESTACIO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDEL VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 ADENIVON ESTACIO BORGES, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ARIDAQUE 

LUIZ NETO - MT0003252A, para se manifestar acerca da devolução da 

carta de citação fornecendo endereço atualizado para a continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

PATRICIA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/10/2018 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: 1000016-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

ANTONIO GENILDO FERREIRA COUTINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES MIGUEL (ADVOGADO(A))

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de INSTRUÇÃO designada para o dia 21/09/2018 Hora: 14:00 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes e testemunhas, sob 

pena de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e 

contumácia seguida de extinção do processo no caso de ausência do 

requerente, neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010890-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W.D. COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

JULIANO SGUIZARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORBUCCI (ADVOGADO(A))

ALEX MACIEL AMORIM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de INSTRUÇÃO designada para o dia 21/09/2018 Hora: 14:45 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes e testemunhas, sob 

pena de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e 

contumácia seguida de extinção do processo no caso de ausência do 

requerente, neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001554-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE MORAES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MONICA ALZIRA VALE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: KARINE MORAES DA SILVA - MT24659/O, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 16/10/2018 

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: 8011282-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO (REQUERENTE)

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES (ADVOGADO(A))

HOTEL ODARA ARAGUIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de INSTRUÇÃO designada para o dia 21/09/2018 Hora: 15:30 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes e testemunhas, sob 

pena de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e 

contumácia seguida de extinção do processo no caso de ausência do 

requerente, neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE JESUS MOURA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 16/10/2018 Hora: 15:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIENICE GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

WMARLEY LOPES FRANCO (ADVOGADO(A))

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO (ADVOGADO(A))

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de INSTRUÇÃO designada para o dia 21/09/2018 Hora: 16:15 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes e testemunhas, sob 

pena de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e 

contumácia seguida de extinção do processo no caso de ausência do 

requerente, neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012883-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

IVANIA CASSOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogados do(a) REQUERIDO: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - 

MT0017603S, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT0013245S-A, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - 

MT0008032A-B,para que no prazo de 15 (quinze) dias15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento R$ 3.681,67 (três mil seiscentos e oitenta e um reais 

e sessenta e sete centavos). sob pena de incorrer no acréscimo da multa 

de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem como 10% (dez por 

cento),

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 16/10/2018 Hora: 14:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. FEIJO DOS SANTOS-TRANSPORTADORA - ME (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARAS E FAZENDA MONTE ATHOS AGROPECUARIA EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - 

MT0008963A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 16/10/2018 Hora: 15:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/10/2018 Hora: 16:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAPHTALY DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - MT0015835A, 

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA - MT0019108A , para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO 16/10/2018 Hora: 16:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001436-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISIO DE ASSIS (EXCEPTO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO NEVES JUNIOR (EXCIPIENTE)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXCEPTO: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/10/2018 Hora: 16:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JHORDAM MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

SABRINA MIRANDA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES (ADVOGADO(A))

RAFAEL ARDUINI AZOLINI (ADVOGADO(A))

RICARDO LEMES CAMILO (REQUERIDO)

SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SABRINA 

MIRANDA BRITO - MT0022125A-B, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos o endereço atual da parte requerida Pedro Defant 

Filho Eirelli - ME, para fins de citação e intimação para audiência de 

conciliação a ser designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN (ADVOGADO(A))

ANDRYHA MENEZES BALBINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JOÃO 

AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN - MT6515/O, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 02/10/2018 Hora: 12:40 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA BATISTA (REQUERENTE)

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VLAMIR 
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MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 17/10/2018 Hora: 13:20 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 17/10/2018 Hora: 13:40 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RICARDO AZEVEDO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR TAVARES DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - MT18359/O, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/10/2018 Hora: 17:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

AGNES LAURA RODRIGUES BAILAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: AGNES LAURA RODRIGUES BAILAO - MT22579/O, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/10/2018 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: 1000422-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA PINTO DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BRUNELLI FALCAO (ADVOGADO(A))

LUIZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFAS LTDA (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO BRUNELLI FALCAO - 

SP291192Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - SP0117417A,, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 17/10/2018 Hora: 14:20 15:40 (horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de revelia.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005194-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. R. (EXEQUENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005194-36.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: SEBASTIANA DA SILVA 

RAMOS EXECUTADO: WILLIAN CAMPOS SILVA Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que não consta dos autos o título 

executivo. Dessa maneira, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos o título 

executivo, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 31 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003471-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

DIONESIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

manoel alexandre ribeiro (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003471-79.2018.8.11.0006 REQUERENTE: DIONESIO RIBEIRO 

INVENTARIADO: MANOEL ALEXANDRE RIBEIRO Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Nomeio como inventariante o Sr. Dionesio Ribeiro, que 

prestará compromisso em cinco (05) dias. Recebo a inicial como primeiras 

declarações. 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003315-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U. S. (EXECUTADO)

J. T. D. S. M. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003315-62.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: IZOLINA DA SILVA FERNANDES 

EXECUTADO: URBANO SABALA Vistos etc. Tendo em vista a 

possibilidade de acordo entre as partes, defiro o pedido retro e designo 

audiência de conciliação para o dia 26 de setembro de 2018 às 14h00min. 

Intimem-se as partes para comparecem acompanhadas de seus 

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

Cáceres, 10 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 200725 Nr: 3859-67.2016.811.0006
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 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: SANDRA LÚCIA LEITE CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que revendo os autos, constatei que os herdeiros não foram 

intimados para manifestarem sobre a prestação de contas, conforme se 

vê as fls. 35; 37; 54/57 e 64.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 21745 Nr: 2573-45.2002.811.0006

 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: IVONE MATIAS LEITE, LEONIZETE FRANCO LEITE DE 

MACEDO, PAULO MAEDER DE MACEDO JÚNIOR, MARIZA FRANCO LEITE 

CICCARINO, HUMBERTO CICCARINO FILHO, ALÍPIO CORRÊA LEITE NETO, 

SANDRA LÚCIA LEITE CAMILO, MARA LÚCIA MATIAS LEITE, ELISAMA 

NOUJAIN LEITE, LUIZ ANTÔNIO FRANCO LEITE, RODRIGO DE CASTILHO 

MATIAS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALÍPIO CARLOS PORTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, FERNANDO 

CESAR LOPES PIVA - OAB:9715-B/MT, RENATA CESCHIN MELFI - 

OAB:24560/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a inventariante Sandra Lúcia 

Leite Camilo dê prosseguimento ao feito, apesar de intimada conforme se 

vê as fls. 415/416.

Citação

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001780-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. S. (EXEQUENTE)

D. S. R. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do processo: Processo: 1001780-98.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 4.800,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/

[Alimentos]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ANGELINA BATISTA DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: SEBASTIAO 

MARCELINO DOS SANTOS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXEQUENTE: 

ANGELINA BATISTA DA SILVA EXECUTADO: SEBASTIAO MARCELINO 

DOS SANTOS Data de Distribuição da Ação: 03/10/2016 13:05:52. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para nos termos do art. 528 do 

Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

pensão alimentícia, com os acréscimos legais, bem como as parcelas 

vincendas, a serem depositadas na conta bancária da representante da 

Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial decretada a sua prisão civil e por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528, § 3.º). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução 

de alimentos promovida pela EXEQUENTE: ANGELINA BATISTA DA SILVA 

em face de Sebastião Marcelin dos Santos., na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito em atraso referente a pensão 

alimentícia. VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 1.648,26 (mil seiscentos e 

quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) Despacho/Decisão: Vistos 

etc. Tendo em vista que restou infrutífera a tentativa de citação do 

Executado no endereço localizado pelo Juízo (ID 11820847), defiro o 

pedido de citação via edital. Decorrido o prazo do edital sem manifestação 

da parte requerida, vejo necessária a nomeação de curador especial. 

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, nomeio-lhe desde já, curador especial, a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar contestação 

no prazo legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não 

se aplica o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do 

parágrafo único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) 

executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 03 

(três) dias efetuar o pagamento ou justificar o não pagamento, sob pena 

de ser protestado o pronunciamento judicial decretada a sua prisão civil e 

por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, § 3.º). 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, ROSEMAR DA SILVA SANTOS, digitei. 

Cáceres, 3 de setembro de 2018 SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002452-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL RIBEIRO PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002452-38.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JAMIL RIBEIRO PIRES 

REQUERIDO: MARIO PIRES Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c 

liminar proposta por Jamil Ribeiro Pires que objetiva a interdição de Mario 

Pires. Compulsando os autos, verifica-se que o interditando faleceu na 

data de 01/06/2018, razão pela qual a extinção do presente feito é medida 

que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código 

de Processo Civil e por consequência revogo a liminar deferida nos autos. 

Proceda-se ao cancelamento da audiência de entrevista designada nos 

autos. Sem custas. Intimem-se. Com o trânsito em julgado proceda-se com 

as anotações de praxe e arquivem-se os autos. Cáceres, 03 de setembro 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001819-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDIA PEREIRA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001819-61.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ORIDIA PEREIRA 

INVENTARIADO: ANTONIO PEREIRA Vistos etc. Trata-se de ação de 

inventário proposta por Oridia Pereira em razão do falecimento de Antonio 

Pereira. Determinada a emenda da inicial, a parte autora nada manifestou, 

deixando transcorrer 'in albis' o prazo (Id n. 7330313). É a síntese. 

DECIDO. Verifica-se dos autos que fora concedido à parte autora o prazo 

de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos contidos 

na inicial, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma 

não providenciou a emenda da inicial (Id n. 7330313), deixando de corrigir 

os defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a 

petição inicial ser indeferida, por imposição legal. Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Diante 

do exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento no inciso IV do art. 330 do 

CPC e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

mesmo estatuto processual. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cáceres, 03 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005195-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Citação/Busca e Apreensão a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

3 de setembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ (ADVOGADO(A))

FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

RUI FERRAZ PACIORNIK (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

LEANDRO LADEIA SEGATTO (ADVOGADO(A))

TIFANNY EVELIZE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE EHLKE RODA (ADVOGADO(A))

TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 3 de setembro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152959 Nr: 187-56.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, JOANA APARECIDA 

COLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 Autos n. 187-56.2013.811.0006 (Código: 152959)

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, a parte executada promoveu o depósito judicial da 

quantia executada, devidamente atualizada (fl. 126), sendo que, à fl. 131, 

fora expedido alvará judicial em favor da parte exequente.

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que o requerido cumpriu com sua 

obrigação, promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias.

CUMPRA-SE. CIÊNCIA à DPE.

Cáceres/MT, 31 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 135872 Nr: 5010-44.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT

 Código: 135872

DESPACHO

1 – Considerando que o valor bloqueado à fl. 112 e levantado pela parte 

exequente à fl. 127 é inferior ao montante executado, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento da vertente execução, ocasião em que deverá 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, com o decote da quantia 

levantada, sob pena de arquivamento.

2 - CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 31 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10235 Nr: 3040-92.2000.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO KURY DA COSTA, LAURO ANDRADE 

VILELA

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

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 10235

DECISÃO

1 – Considerando a manifestação de fl. 258, aliado ao decurso do prazo 

do edital para intimação dos executados acerca da avaliação, DEFERE-SE 

o pedido para a expedição do termo de penhora dos imóveis indicados às 

fls. 258-verso/261, sendo incumbência do credor efetivar a averbação no 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

 2 - Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

Saliente-se que é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação de 

bens seja realizada observando-se ordem preferencial, isto é, deve a 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 31 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81420 Nr: 7952-54.2008.811.0006

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MESSIAS DA SILVA GONÇALVES, 

OSVALDO MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/OAB-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES

 Código: 81420

DESPACHO

1 – Não obstante o pedido de levantamento dos valores depositados nos 

autos, constou da sentença que julgou os embargos à declaração que a 

destinação do valor depositado é questão a ser verificada em eventual 

pedido de cumprimento de sentença, notadamente diante da necessidade 

de esclarecimento acerca dos herdeiros.

Afinal, como se colhe da sentença prolatada nos autos com Código 66643 

(fls. 189/192), haveria, além de Osvaldo Messias da Silva Gonçalves, 

outros herdeiros interessados.

Dessa feita, por ora, INDEFERE-SE o pedido de fl. 228.

2 – INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, caso tenha 

interesse, formular pedido expresso de cumprimento de sentença, na 

forma do art. 524 do CPC, devendo demonstrar a quem compete o 

recebimento do valor, se se trata de único herdeiro ou se há outros 

habilitados ao recebimento da quantia, devendo, nessa última hipótese, 

serem habilitados nos autos ou apresentada a concordância dos mesmos 

quanto ao levantamento dos valores pela parte demandada em questão.

3 – Após o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos 

conclusos.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 31 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180197 Nr: 2374-66.2015.811.0006

 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 CASSIANO DE OLIVEIRA SILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Código n. 180197SENTENÇATrata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório ajuizada por JOSÉ CASSIANO DE OLIVEIRA SILE em face da 

BRADESCO CIA DE SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos.Em 

decisão de fl. 188, foi determinada a intimação do autor para apresentar o 

requerimento administrativo com a negativa da indenização pleiteada, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos da 

anteriormente proferida decisão de fl. 163.(...)Forte nas razões acima 

expostas, EXTINGUE-SE o processo sem a resolução do mérito nos 

termos do art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil. 

CONCEDE-SE ao autor os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual o 

condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2°, do Código de Processo Civil, ficando condicionada a execução à 

mudança de sua condição financeira, nos termos do art. 12 da Lei nº 

1.060/50.Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Cáceres/MT, 31 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 144557 Nr: 2514-08.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICÉIA DE JESUS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PERES RODRIGUES, ANGELUCI 

MARIA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 144557

DECISÃO

1 – Em análise à manifestação de fls. 75/76, verifica-se que a parte 

exequente visa à reconsideração da sentença de fl. 74, sob os 

argumentos de que o patrono da exequente se encontrava doente e 

esteve afastado do labor dos meses de janeiro e fevereiro. Sustenta ainda 

seu pedido no fato de que o patrono da exequente estava em viagem 

internacional.

Ao final protesta pela juntada de documento comprobatório de suas 

alegações.

Pois bem.

As intimações da parte exequente, por meio de seu advogado constituído 

iniciaram em novembro de 2017 (fl.67). Sendo que em 29/11/2017 foi 

certificado à fl. 69 o decurso do prazo para a exequente se manifestar.

Em 11/01/2018, em impulso ex officio, o patrono da parte exequente foi 

novamente intimado e deixou transcorrer o prazo in albis.

 Em que pese o patrono alegar (sem nenhuma comprovação) que se 

encontrava doente em janeiro e fevereiro, somente em 23/05/2018 foi 

certificado novamente o decurso do prazo para manifestação (fl.73).

A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito foi datada 

de 27/06/2018. E nesse interregno a parte exequente não se manifestou.

Em que pesem as alegações do patrono da exequente, mesmo 

peticionando em 1º/08/2018 não fez prova alguma de suas alegações, 

somente confirmando o teor da sentença que extinguiu o processo pela 

ausência de providências cabíveis para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

Diante disso e ainda pelo fato de que a petição acostada se trata de 

instrumento inidôneo para a reforma da sentença prolatada, INDEFERE-SE 

o pedido de reconsideração, devendo ser manejado para tal fim a via 

recursal adequada, razão pela qual este Juízo mantém o quanto 

determinado na sentença de 74.

 2 – INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 31 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92488 Nr: 7587-63.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PICCOLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE APARECIDA DA SILVA E SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT, HUMBERTO SCHNEIDER IBÑEZ - OAB:6.281/MT, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 Autos n. 7587-63.2009.811.0006 - Código n. 92488

 SENTENÇA

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por PICCOLI 

TRANSPORTES LTDA em face de IVONE APARECIDA DA SILVA E 

SOUZA-ME.

Conforme se nota do julgamento dos embargos à execução em apenso, 

em sede de apelação foi reconhecida a inexistência de liquidez e 

inexigibilidade do título (fls. 115/119), de modo que não há que se falar em 

prosseguimento da vertente execução.

Forte nestas razões acima, diante da inexigibilidade da dívida, 

DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento nos artigos 924, 

inciso III, e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131754 Nr: 424-61.2011.811.0006
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 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE APARECIDA DA SILVA E SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICCOLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT

 Código n. 131754

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 147/148, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como exequente Ricardo Quidá e como executado 

Piccoli Transportes LTDA.

2 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) 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 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores porventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27640 Nr: 2956-86.2003.811.0006

 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: ELIZABETH DUARTE CAVALCANTE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ, RENATO ROBERTO FREIRE ROSTEY, 

JARBES BALIEIRO DAMASCENO, WANDERLEI VITORINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18880/O, ANA LUIZA DE CASTRO SEOLDO LIMA - 

OAB:, ATILA SILVA GATTASS - OAB:2308/MT, GRACIELE SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:, GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283/O

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos:A) 

a existência de negligência e imperícia no atendimento médico;B) o nexo 

de causalidade entre os danos sofridos pela autora com eventual conduta 

praticada pelos demandados;C) a responsabilidade dos demandados;D) a 

extensão dos danos sofridos pela parte autora.Quanto a eventual 

realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de 

testemunhas pugnado pela autora, posterga-se tal análise, uma vez que a 

perícia deverá ser realizada antes da oitiva de testemunhas, se for o 

caso.No ponto, os demandados Associação Congregação de Santa 

Catarina – Hospital São Luiz e Renato Roberto Freire Rosteuy pugnaram 

pela produção de prova pericial (fl. 1.122, 1.132 e 1.133).Dessa feita, a fim 

de que sejam esclarecidos os pontos controvertidos fixados, este Juízo:1 

– DEFERE a realização de prova pericial indireta e, em observância ao que 

determina o § 1º do art. 156 do CPC, NOMEIA como perita a médica Dra. 

Helia Aparecida Vexel Fontes (CRM-MT 1160)(...) que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

422 do Código de Processo Civil), que deverá, a partir dos pontos 

controvertidos, apresentar o valor dos honorários periciais no prazo de 05 

(cinco) dias.2 – Após, INTIMEM-SE as demandadas - ambas fizeram 

pedido de perícia nos autos, nos termos do artigo 95 do CPC - para o 

adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositados em 

juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de 

preclusão.3- Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data 

em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas 

as partes. 4 – INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada 

para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil , devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC ).(...)7 – Após, CONCLUSOS para designação de 

audiência de instrução e julgamento.8 - CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70836 Nr: 8262-94.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO MARTINS RIBEIRO, CLÁUDIO 

MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, este Juízo DEFERE o pedido de arresto pelo sistema 

BACENJUD até o valor da execução, em nome do executado Cláudio 

Martins Ferreira, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central(...).2 – Caso exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

PROMOVA-SE a vinculação do valor arrestado aos vertentes autos.3 – 

Depois, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via Bacenjud 

em nome do executado Romildo Martins Ribeiro (fl. 30). Diante disso, 

INDEFERE-SE(...)4 – Por outro lado, uma vez que somente o aludido réu 

fora citado, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do 

executado Romildo Martins Ribeiro por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.5 – Sem prejuízo das diligências anteriores, em nome do princípio 

da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade do executado 

Romildo Martins Ribeiro.Com a juntada das informações fiscais submetidas 

a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.6 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 7 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.8 – Por fim, CONCLUSOS para demais 

deliberações. 9 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cáceres/MT, 28 

de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190232 Nr: 8427-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTHONY DANIEL DE CAMPOS 

RODRIGUES - OAB:24.184 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 Código n. 190232

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada 

por ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES em face de ISRAEL 

SILVA LEONE ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento (fl. 

68).

Consoante certidão de fl. 69, devidamente intimado o autor deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestações.
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 1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6741 Nr: 470-07.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETH CUNHA DIAS - 

OAB:6476, RINALDO COSME MARQUES DIAS - OAB:3424/MT

 Código n. 6741

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por CEMI ALVES 

DE JESUS em face de OSWALDO LUIZ DA SILVA ambos qualificados na 

inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte exequente fora intimada 

para manifestação no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento, 

certidão de fl. 277.

Consoante certidão de fl. 278, devidamente intimado o exequente deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestações.

 1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136943 Nr: 6189-13.2011.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CESIO SILVA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para proceder a 

devolução dos presentes autos no prazo de 24h (vinte e quatro horas), 

sob pena de busca e apreensão e procedimentos legais cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141242 Nr: 10919-67.2011.811.0006

 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: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESIO SILVA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerida, legalmente constituído, para proceder a 

devolução dos presentes autos no prazo de 24h (vinte e quatro horas), 

sob pena de busca e apreensão e procedimentos legais cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138033 Nr: 7473-56.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESIO SILVA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para proceder a 

devolução dos presentes autos no prazo de 24h (vinte e quatro horas), 

sob pena de busca e apreensão e procedimentos legais cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176263 Nr: 10830-39.2014.811.0006

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:OAB/DF 2.221/A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para proceder a 

devolução dos presentes autos no prazo de 24h (vinte e quatro horas), 

sob pena de busca e apreensão e procedimentos legais cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185797 Nr: 5688-20.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONÍCIO ROSA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DALVA PINTO DA SILVA, 

ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, MARCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA, JOSÉ PALMIRO DA SILVA FILHO, MARLON BRANT PINHEIRO LEITE, 

ADRIANA PALMIRO DA SILVA PINHEIRO LEITE, LUIZ CÉSAR PALMIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para proceder a 

devolução dos presentes autos no prazo de 24h (vinte e quatro horas), 

sob pena de busca e apreensão e procedimentos legais cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163042 Nr: 334-48.2014.811.0006

 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: ADENIR LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO DE OLIVEIRA FILHO, MONICA AGRIPINA 

BOTELHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVASNão havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial e na contestação. Nesse quadro, fixam-se como 

controvertidos os seguintes pontos:A)A posse mansa, ininterrupta e 

pacífica do imóvel usucapindo; B)O decurso de tempo.C)A utilização do 

imóvel como moradia habitual ou realização de obras ou serviços de 

caráter produtivo.ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita nos pontos controvertidos 
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apontados acima, ou seja, a ocorrência de usucapião.Diante da natureza 

da demanda, este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência 

instrutória para a formação do seu convencimento, razão pela qual 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro 

de 2018 às 14h30min (MT).1 - Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, 

INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, com base nos pontos 

controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 

373 do CPC. 2 - 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).(...)4 - Apresentado o rol, EXPEÇA-SE o 

necessário para a intimação judicial das testemunhas arroladas, com 

espeque na regra de exceção insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do 

CPC.5- CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5851 Nr: 132-33.1998.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA SOTECO, DILMA IZABEL DUTRA 

CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LUIZ AUGUSTO LEITE - OAB:16115-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Código n. 5851

DESPACHO

 1 – Considerando a certidão de fl. 485, PROCEDA a retificação do polo 

passivo da demanda, sendo que Dilma Izabel Dutra Correa deve figurar 

como representante do requerente por ser inventariante do espólio e não 

do requerido

2 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 38870 Nr: 4145-65.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALEIXO DE ARRUDA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 (...)DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 161.Nesse contexto, incidiria com 

inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a 

suspensão do feito quando não há localização de bens passíveis de 

penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito 

e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e pelo 

mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência 

do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o 

transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, 

consoante dispõe o artigo 921, §4º.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82774 Nr: 9232-60.2008.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCL, ALCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM, ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - OAB:2105-A, 

RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 (...)Desta feita, uma vez não verificada conduta dolosa do executado, 

INDEFERE-SE a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da 

justiça.2 – No mais, diante do pleito de bloqueio de valores (fls. 242/243), 

cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via Bacenjud (fls. 

208/209 e fl. 222). Diante disso, INDEFERE-SE, nesse ponto, o pedido 

formulado pela parte exequente, porquanto não houve demonstração pela 

autora da existência de indícios de que haveria numerário disponível em 

conta bancária da parte devedora ou fatos novos a demonstrar alteração 

do cenário fático que justificassem outra diligência no sistema Bacenjud.4 

– Por outro lado, DEFERE-SE o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC.5 – No mais, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento.6 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e, após, REMETAM-SE os autos conclusos. 7 – 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156453 Nr: 4096-09.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constiutído, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias)se manifestar nos autos acerca dos valores 

depositados ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 238582 Nr: 7035-83.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OOLIVEIRA FAGUNDES, ADELINA LUIZA 

DE JESUS FAGUNDES, GETULIO DE JESUS FAGUNDES, IVARNETE DE 

JESUS FAGUNDES, LAUDICÉIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES, 

ELENIR FERREIRA DA SILVA FAGUNDES, VALDINEI DA SILVA ALVES, 

JARBAS DE JESUS FAGUNDES, ROMILDA FAGUNDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM. DE CASTANHAS DO PARÁ RIO 

NEGRO LTDA, ENEIDE LIMA DE MESQUITA, NEYLA MEIRA FERREIRA, 

HENRIQUE LUIZ MARTINS PIMENTEL, ZILLION INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 238582

DESPACHO

1 – Em atenção ao disposto no artigo 135 do Código de Processo Civil, 

CITEM-SE os sócios/requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

bem como para requerer as provas que entender cabíveis.

2 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

3 – SALIENTE-SE que o processo em apenso deverá permanecer 

suspenso, a teor do que dispõe o art. 134, §2º do CPC.

4 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 31 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004357-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN GLEISON TAVARES (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004357-78.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ALAN GLEISON 

TAVARES Cuida-se de ação de busca e apreensão em que deferida a 

liminar em decisão inicial, o bem foi devidamente apreendido conforme auto 

de apreensão e depósito anexado ao processo (id. 15040501). Petição de 

id. 15139620 noticiando o pagamento da integralidade da dívida, 

acompanhado do comprovante de recolhimento (id. 115139710) e 

postulando pela purgação da mora. É o relatório. Decido. No caso em tela, 

a petição inicial trouxe o valor de R$ 18.724,40 (dezoito mil setecentos e 

vinte e quatro reais e quarenta centavos) como sendo a soma das 

parcelas vencidas, multa e parcelas a vencer, atribuindo tal quantum como 

valor da causa, inclusive recolhendo taxa judiciária e custas levando em 

consideração tal valor, vinculando o requerido a purgar a mora nesses 

exatos termos. A parte requerida purgou a mora e faz jus à permanência 

na posse do bem até o encerramento do contrato. Entendimento diferente 

não tem os tribunais nacionais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO 

STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O STJ submeteu a matéria ao regime dos 

recursos repetitivos (REsp 1.418.593/MS) e definiu a necessidade de 

realizar o pagamento da integralidade da dívida para a purgação da mora 

no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, e não 

somente o pagamento das prestações vencidas acrescidas dos encargos 

decorrentes da mora previstos no instrumento negocial. 2. Com a edição 

da Lei nº 10.931/2004 fica evidente que cabe ao devedor pagar a 

integralidade da dívida (montante apresentado e comprovado pelo credor 

fiduciário na inicial) no prazo de até cinco dias da execução da liminar, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem objeto de alienação 

fiduciária. 3. Recurso provido por maioria de votos. TJ-PE - Agravo AGV 

3626824 PE (TJ-PE) Data de publicação: 24/03/2015. Ementa: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Exercício abusivo de posição jurídica. 

Interpretação dos arts. 187 e 422 do Código Civil. Boa-fé objetiva. Venire 

contra factum proprium. Caso concreto em que o credor criou na 

devedora legítima expectativa de purgar a mora com o pagamento dos 

valores devidos à data do ajuizamento da ação. Acertada a determinação 

de restituição do veículo à ré. Multa coercitiva Fixação para proporcionar 

efetividade da tutela concedida. Redução do valor arbitrado. Aplicação 

dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Agravo parcialmente 

provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21588174620148260000 SP 

2158817-46.2014.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 03/03/2015. 

Portanto, ACOLHO a purgação da mora consubstanciada no pagamento 

da integralidade do débito nos termos e valores descritos na petição inicial 

e, por conseguinte, revoga-se a liminar de id. 14797246. EXPEÇA-SE 

mandado de restituição do bem móvel à parte requerida. INTIMEM-SE as 

partes, por meio de seus procuradores, para que se manifestem no prazo 

de 15 (quinze) dias, a respeito do término e quitação do aludido contrato. 

CUMPRA-SE, com urgência. Cáceres/MT, 03 de setembro de 2018. 

ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002160-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ASSIS PINTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

PATRICK SHARON DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

RONALDO DO NASCIMENTO MIRANDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento/pagamento das Taxas e Custas Judiciárias, conforme cálculo 

acostado ao feito (ID 14946845), sob pena da adoção das providências 

prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. 

Atenciosamente. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000269-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

LUTERVANIA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

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 requerida 

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 

15128896), inteiro teor da deposito, bem como, requeira o que entender de 

direito. Cáceres, 3 de setembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000344-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento/pagamento das Taxas e Custas Judiciárias, conforme cálculo 

acostado ao feito (ID 14792657), sob pena da adoção das providências 

prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. 

Cáceres, 3 de setembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000990-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

GILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))
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ANTONIO RODRIGUES JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO LEITE (RÉU)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HERLLAN CAVALCANTE LEAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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(s) parte(s) 

autora(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as alegações 

finais. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002293-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

GENIVAL DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE (ADVOGADO(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004329-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CESAR SOUZA DA SILVA OAB - 003.169.751-84 

(REPRESENTANTE)

PAULUS VINICIUS DA SILVA OAB - 724.435.371-53 (REPRESENTANTE)

 

DECORRENDO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003676-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1003676-45.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 2.362,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: ISAIAS DA SILVA SANTANA Parte Ré: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas(s): Nome: ISAIAS DA SILVA SANTANA Endereço: Rua Dos 

Jornaleiros, 23, Residencial Vitoria Régia, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO 

CAMPO “OBJETO”, em conformidade com o despacho abaixo transcrito e 

documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado. Objeto: Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 07 de dezembro de 2018 a partir das 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Despacho/Decisão: "Vistos etc. Sem 

prejuízo de posterior análise das condições da ação e pressupostos 

processuais, e ainda considerando os termos da Portaria nº 

01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a realização de audiências 

concentradas, recebo a inicial e determino o seu processamento sob o 

pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/NCPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

NCPC). Assinado eletronicamente. Saliento que a intimação do autor 

ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, 

NCPC). Defiro a gratuidade da justiça". "AGENDO Audiência Concentrada 

para o dia 07/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é 

indispensável, ressaltando que o atendimento será realizado a partir das 

8horas. Na data aprazada haverá perito nomeado por este Cejusc para 

realização da perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora 

Líder, sendo facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas 

expensas. Diante disso, solicito que sejam consignadas no mandado, além 

das determinações contidas na decisão, as informações acima". 

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 contado em quádruplo, 

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 ( a r t . 3 3 4 , 

§ 8 ° d o NCPC) . Cáceres, 3 de setembro de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE 

Auxiliar Judiciário(a) Sede do juízo e Informações: Rua das Maravilhas 

Bairro: Cavalhada Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000 Fone: (65) 

3211-1300 .

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001446-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RAIMUNDO DA COSTA (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, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça ID 14673199. E, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, 

digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA MENDES (AUTOR(A))
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MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

M. E. M. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. 

Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado acoste ao feito a impugnação no prazo legal. 

Cáceres/MT, 06 de setembro de 2018 Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001259-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA (ADVOGADO(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

R O ALVES - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA (RÉU)

 

DECORRENDO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003927-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

MANOEL INACIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1003927-63.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): MANOEL INACIO DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: MANOEL INACIO DE OLIVEIRA 

Endereço: Sitio Nossa Senhora Aparecida, BR 170 km 1, Zona Rural, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) 

ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em conformidade 

com o despacho abaixo transcrito e documentos eventualmente 

anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) 

integrante(s) deste mandado. Objeto: Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que 

compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada para o 

dia 07 de dezembro de 2018 a partir das 08h00min, que será realizada no 

Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. DESPACHO/DECISÃO: “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. Nos termos do art. 396 c.c art. 

139, IV do Código de Processo Civil, delibero ainda no sentido de que no 

ato da contestação, deverá o réu apresentar a cópia integral do processo 

administrativo para pagamento da indenização, a fim de que torne-se claro 

neste processo a data do protocolo do pedido administrativo demandado 

pelo autor e a data em que foi proferida decisão que negou o pedido. 

Portanto, anote-se a presente determinação no mandado/carta. 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)”. “AGENDO Audiência 

Concentrada para o dia 07/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença 

das partes é indispensável, ressaltando que o atendimento será realizado 

a partir das 8horas. Na data aprazada haverá perito nomeado por este 

Cejusc para realização da perícia, cujos honorários serão suportados pela 

Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer ao ato assistente 

técnico às suas expensas. Diante disso, solicito que sejam consignadas 

no mandado, além das determinações contidas na decisão, as 

informações acima”. 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 contado em quádruplo, 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 ( a r t . 3 3 4 , § 8 ° d o NCPC) . Cáceres, 3 de setembro de 2018. 

MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a) Sede do juízo e Informações: 

Rua das Maravilhas Bairro: Cavalhada Cidade: Cáceres-MT Cep: 78200000 

Fone: (65) 3211-1300.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1002181-29.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 9.450,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: VAGNER SOUZA DE PAULA Parte Ré: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) Nome: VAGNER SOUZA DE PAULA Endereço: Rua B, s/n, 

Bairro Vila Real, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000; FINALIDADE(S): LEVAR 

A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e documentos 

eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado. OBJETO: Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de 

que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 07 de dezembro de 2018 a partir das 08h00min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos etc. Sem 

prejuízo de posterior análise das condições da ação e pressupostos 

processuais, e ainda considerando os termos da Portaria nº 

01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a realização de audiências 

concentradas, recebo a inicial e determino o seu processamento sob o 

pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/NCPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 
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Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC)”. “AGENDO Audiência 

Concentrada para o dia 07/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença 

as partes é indispensável, ressaltando que o atendimento será realizado a 

partir das 8horas. Na data aprazada haverá perito nomeado por este 

Cejusc para realização da perícia, cujos onorários serão suportados pela 

Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer ao ato assistente 

técnico às suas expensas. Diante disso, solicito que sejam consignadas 

no mandado, além das determinações contidas na decisão, as 

informações acima”. 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 contado em quádruplo, 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 ( a r t . 3 3 4 , § 8 ° d o NCPC) . Cáceres, 3 de setembro de 2018. 

MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 196858 Nr: 1564-57.2016.811.0006

 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: EVANDRA PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

DE SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DANTAS SOUZA - 

OAB:16.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SOUSA DE CASTRO 

VITA - OAB:24308-OAB/BA

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, em cumprimento ao Artigo 162 § 4º do CPC e Prov. 056/07, 

impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a intimação das 

partes acerca do retorno dos autos, bem como, para postularem o que 

entenderem de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179917 Nr: 2213-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDILETE APARECIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para que, 

manifestem e requeiram o que entender pertinente no prazo de 15 dias, na 

forma do art. 872, §2° do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179917 Nr: 2213-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDILETE APARECIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para que, 

manifestem acerca do LAUDO DE AVALIAÇÃO de fls.175/193 e requeiram 

o que entender pertinente no prazo de 15 dias, na forma do art. 872, §2° 

do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172112 Nr: 7863-21.2014.811.0006

 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: ALZENICE DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para, no prazo 

de 15 (quinze)dias., manifestarem acerca do LAUDO PERICIAL acostado 

às fls.288/291.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 8011712-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

HIDROSAN ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 03 de setembro de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Atenção: As petições e os demais 

atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 39 de 571



11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004307-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON SILVA DELUQUE (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 03 de setembro de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Atenção: As petições e os demais 

atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002102-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

VALECIA GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização c/c Pedido de Tutela de 

Urgência aforada por Jean Carlos Duarte de Oliveira, neste ato 

representado por sua genitora Valécia Gomes Duarte, contra o Estado de 

Mato Grosso, na qual noticia que o adolescente quebrou o dedo na escola 

e encontra-se sob risco de amputação, gerando dano indenizável e 

obrigação de assistência à saúde. Documentos acostados à inicial. 

Determinação de emenda à exordial. Atendimento à determinação judicial 

feito pela autora. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. Em princípio, há de se receber a peça exordial, eis 

que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não 

incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

NCPC. In casu, pretende-se o deferimento da liminar para lhe assegurar 

tratamento à saúde do adolescente Jean Carlos Duarte de Oliveira, 

conforme prescrição médica. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, NCPC. É caso de deferimento 

da liminar. Dos autos, há documentos indicadores do grave quadro clínico 

do autor, visto que se encontra com dedo da mão quebrado, com 

possibilidade de amputação. Na espécie, a não obtenção do ato médico 

pela via administrativa vulnera o direito à saúde do requerente, previsto no 

art. 196 CR/88, e delineia a probabilidade do direito ora em debate. Ainda, 

diante da situação em tela, resta configurada a imprescindibilidade da 

tutela de urgência, eis que a não realização do tratamento de saúde 

poderá acarretar grande sofrimento ao autor, exigindo atuação firme do 

Poder Judiciário. É da jurisprudência: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - 

DIREITO À SAÚDE - PESSOA IDOSA COM QUADRO DE INSUFICIÊNCIA 

CORONÁRIA COM LESÕES GRAVES COM RISCO DE MORTE SÚBITA - 

PROCEDIMENTO CIRURGICO - CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPRAÇÃO DOS PODERES - 

INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Havendo 

responsabilidade concorrente entre a União, Estados e Municípios, em 

relação ao implemento do direito à saúde, constitucionalmente previsto, a 

parte poderá demandar qualquer dos entes da Federação. 2. Tratando-se 

de idoso portador com quadro de insuficiência coronária com lesões 

graves, necessitando de angioplastia com stent farmacológico com 

urgência devido ao risco de morte súbita, conforme atestado em relatório 

médico, subscrito por profissional especialista, exsurge o direito ao 

recebimento gratuito procedimento cirúrgico pleiteado, já que o autor não 

têm condições de suportar seus custos. 3. A intervenção do poder 

judiciário, diante da negativa do poder executivo em fornecer o tratamento 

pleiteado, se mostra adequada como forma de assegurar o direito 

constitucionalmente previsto à saúde, sem, contudo, configurar afronta ao 

princípio da separação dos poderes. (TJ-MG - AC: 10317120119977001 

MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 05/08/2014, Câmaras 

Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2014). ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 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 

gratuidade de Justiça, na forma do art. 98 CPC; c) DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova o tratamento integral do adolescente, 

conforme prescrição médica no Id 14476483; d) O não cumprimento do 

item “b” acarretará bloqueio de valores para realização do ato às 

expensas do ente público, forte no art. 297 CPC/15; e) Dispensada a 

audiência de conciliação em razão da manifestação expressa da parte 

requerida em ofício, conforme o art. 334 § 4.º, I CPC; f) Cite-se o réu da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335, III e com prazo previsto no art. 183, todos do NCPC; g) Encaminhe-se, 

via email, cópia da presente liminar à Assessoria de Saúde da Secretaria 

de Saúde do Estado; h) Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 03 de setembro de 2018. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151529 Nr: 10367-68.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA SILVA CARVALHO - 

OAB:10.627-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Requerido na data de 24.07.2018 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130990 Nr: 9673-70.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

130990 §!.*{¨

EDITAL DE CITAÇÃO
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PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9673-70.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): DOMINGOS RAMOS DA SILVA

CITANDO(A, S): Executados(as): Domingos Ramos da Silva Filiação: , 

brasileiro(a),

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/05/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.559,58

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do MUNICIPIO DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº333 , 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA RODRIGUES, ESTAGIARIA, 

digitei.

 Cáceres - MT, 3 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 172762 Nr: 8331-82.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEB ARDAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

172762 §!2<_¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8331-82.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): CARMEB ARDAIA

CITANDO(A, S): Executados(as): Carmeb Ardaia Filiação: , brasileiro(a), , 

CPF: 458.580.551-68

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/10/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.178,79

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

nº201412582 , que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.

 Cáceres - MT, 3 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130757 Nr: 9433-81.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

130757 §!.(Z¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9433-81.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): LUIZ CARLOS DA SILVA

CITANDO(A, S): Executados(as): Luiz Carlos da Silva Filiação: , 

brasileiro(a), , CPF :050.754.258-44

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.833,98

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL:

 Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do MUNICIPIO 

DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), acima qualificado(s), com 

base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº404 , que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.

 Cáceres - MT, 3 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82667 Nr: 9125-16.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. TOSCANO DE FIGUEIREDO, AZUILDO 

TOSCANO DE FIGUEIREDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

82667 §!);d¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9125-16.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): A. TOSCANO DE FIGUEIREDO e AZUILDO TOSCANO 

DE FIGUEIREDO

CITANDO(A, S): Executados(as): A. Toscano de Figueiredo, CNPJ: 

04036510000170, brasileiro(a).

Executados(as): Azuildo Toscano de Figueiredo, Cpf: 42227470259, Rg: 

1254002-1 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), comerciante.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.992,11

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

200913581, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.

 Cáceres - MT, 3 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139867 Nr: 9494-05.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL RODORIO DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

139867 §!.¥d¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9494-05.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): COMERCIAL RODORIO DE PETROLEO LTDA

CITANDO(A, S): Executados(as): Comercial Rodorio de Petroleo Ltda, 

CNPJ: 37460615000453, brasileiro(a),.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.926,35

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL:Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do MUNICIPIO DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº1425 , 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.

 Cáceres - MT, 3 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83999 Nr: 10518-73.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MIURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

83999 §!)H¦¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10518-73.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): CELIA MIURA

CITANDO(A, S): Executados(as): Celia Miura, Cpf: 45326975149 Filiação: , 

brasileiro(a),

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.194,17

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do MUNICIPIO DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 525, 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.

 Cáceres - MT, 3 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 143603 Nr: 1515-55.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO L. GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

143603 §!/E$¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1515-55.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): PABLO L. GUERRA

CITANDO(A, S): Executados(as): Pablo L. Guerra, CNPJ: 

08251015000215, brasileiro(a),;

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.300,19

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do MUNICIPIO DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº1988 , 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.

 Cáceres - MT, 3 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93919 Nr: 8983-75.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE LOPES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

93919 §!*H4¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8983-75.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): RENE LOPES PINTO

CITANDO(A, S): Executados(as): Rene Lopes Pinto Filiação: Sebastião 

Lopes Pinto e Persilia Lopes Pinto, brasileiro(a), natural de Carazinho-RS, 

convivente, autonomo, CPF:174.713.549-68

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.155,80

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL:

 Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do MUNICIPIO 

DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), acima qualificado(s), com 

base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 599, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.

 Cáceres - MT, 3 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 131187 Nr: 9875-47.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA BASTO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

131187 §!.,x¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9875-47.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): MARIA APARECIDA BASTO MIRANDA

CITANDO(A, S): Executados(as): Maria Aparecida Basto Miranda, Cpf: 

32799870163, Rg: 562.534 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), 

costureira.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/12/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.821,18

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL:

 Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do MUNICIPIO 

DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), acima qualificado(s), com 

base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 537, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.

 Cáceres - MT, 3 de setembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003358-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERSEN ANTONIO DAS NEVES SANTOS (REQUERENTE)

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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$ 376,85

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007213-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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: 1003141-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

ROSILENE MENDES 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 Data: 25/10/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003551-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (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: 1003895-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELIANE RITA MARTINS AGUIRRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (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: 8011143-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA JESUS (REQUERENTE)

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME (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: 25/10/2018 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: 8011237-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO PARABA CRISPIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 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: 1007797-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI (ADVOGADO(A))

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 17 de DEZEMBRO de 2018, às 13h15min (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: 1005337-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO(a) PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005337-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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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: 25/10/2018 

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: 1004974-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRF COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

TRIUMPH MOTORCYCLES BRAZIL 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: 11/10/2018 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: 1000575-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

MARCELINO MACIEL DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 13 de DEZEMBRO de 2018, às 14h45min (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: 1005347-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO(a) DA REQUERENTE A IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005347-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (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: 25/10/2018 

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: 1003743-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREIDSON MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA (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: 25/10/2018 

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: 1002832-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

LETICIA DA SILVA AGUILARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 25/10/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012469-92.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

JOLIETA DA SILVA LARA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIANA NOGUEIRA GALVAO (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CELSO GALINA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, QUE NESTA DATA, PROCEDI A INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXEQUENTE, EM NOME DO SEU ADVOGADO LUIZ CARLOS 

RIBEIRO NEGRÃO, POR MEIO DO TELEFONE 65 9 9982-4422, PARA DAR 

CUMPRIMENTO AO DESPACHO RETRÔ NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003229-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIMAR PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 19 de SETEMBRO 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: 1001662-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CLEMENTE DE MONTRENIL (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

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: 25/10/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002057-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

JOELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /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: 8012551-50.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAISE ZAGO REQUIA (ADVOGADO(A))

BEST COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (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: 25/10/2018 

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: 8020036-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CREONE MAXIMIANO (REQUERENTE)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (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: 1000458-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIANE CANDIA ORTEGA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO o Advogado da parte autora da audiência de conciliação 

DESIGNADA para dia 13 de DEZEMBRO de 2018, às 15h15min (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: 1002834-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BARBOSA PEREIRA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (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: 25/10/2018 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: 1003992-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD 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: 1002840-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELEN ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (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: 25/10/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010087-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CALONE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

 

INTIMO O Advogado: BENEDITA IVONE ADORNO OAB: MT0006391 para 

manifestar sobre a petição do requerido em 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011170-12.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JAILSON SECCHI DE AVILA (EXEQUENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S/A (EXECUTADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011727-91.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

VANIA FILOMENA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010553-81.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002845-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

BENEDITO DA CUNHA E SILVA FILHO (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: 25/10/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002846-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 25/10/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013154-02.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA MAGNUSSON CHAVES (EXEQUENTE)

EDSON SILVA DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

DURVALINO CRISTO DA SILVA CHAVES (EXEQUENTE)

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDUARDO CAMPESATTO VIEIRA (EXECUTADO)

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALVARO FERREIRA NETO (ADVOGADO(A))

ETICA - CENTRO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS (EXECUTADO)

 

Intimo os Executados, para que 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$ 25.744,54 (VINTE E CINCO MIL, 

SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO 

CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004899-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO (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 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 25/10/2018 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: 1004947-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO LUIZ DE PINHO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (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: 25/10/2018 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: 8010528-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

SELISA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

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 CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010528-34.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SELISA DA SILVA LEITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovação de sua 

hipossuficiência. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002602-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARCELO VIANA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 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: 24/10/2018 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: 8010681-04.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIANE DOS SANTOS VARANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A (REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

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: 8010607-47.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALINE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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: 8012310-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO VILELLA HARTWIG (REQUERENTE)

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan (ADVOGADO(A))

MARQUINHO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012310-76.2015.8.11.0006. REQUERENTE: OTAVIO VILELLA HARTWIG 

REQUERIDO: MARQUINHO AUTOMOVEIS LTDA Vistos, etc. 1 – 
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Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido (CNPJ: 05.452.484/0001-23), 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução 

(R$ 8.945,28), devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens 

nos itens 1 e 2, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência 

de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes (SPC/SERASA), com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – 

Havendo requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente 

ou indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSO 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011951-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA CRISTINA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011951-92.2016.8.11.0006. REQUERENTE: TAILA CRISTINA FERNANDES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Renato Rodrigues Coutinho (ADVOGADO(A))

WALTER DONIZETI DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8009999-15.2015.8.11.0006. REQUERENTE: WALTER DONIZETI DA 

COSTA 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, apesar de intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia 

Turma Recursal. Cumpra-se CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012120-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDIVINO DIAS DOS SANTOS (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012120-16.2015.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIVINO DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO 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, 

apesar de intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se CÁCERES, 3 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010686-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSIMERI DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010686-89.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ROSIMERI DE SOUZA 

CAMPOS REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MARINA DE ARAUJO (REQUERENTE)
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KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001665-43.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDETE MARINA DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010763-35.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010763-35.2014.8.11.0006. 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. 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, 3 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011382-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011382-91.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARLENE RODRIGUES DE 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010843-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITALINA RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010843-28.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANA VITALINA RAMOS DE 

ALMEIDA 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, 3 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011964-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DELUQUE SOUZA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011964-91.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE CRISTINA DELUQUE 

SOUZA 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, 3 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012099-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA VOLGARIN (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012099-06.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GILMAR DA SILVA 

VOLGARIN REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012044-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012044-55.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EVANILZA DA SILVA 

OLIVEIRA 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, 3 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012144-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012144-10.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO RIBEIRO DE 

SOUZA 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, 3 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011390-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZILENE AJENOR DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011390-68.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SUZILENE AJENOR DE 

OLIVEIRA ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011530-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA CRUZ CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011530-05.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIENE DA CRUZ 

CARVALHO DO NASCIMENTO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010855-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DELMA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010855-42.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DELMA SANTOS SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012222-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012222-04.2016.8.11.0006. REQUERENTE: AIRTON RIBEIRO DE ARRUDA 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

DANIELA EGUES DE MACEDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 
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1000509-20.2017.8.11.0006. REQUERENTE: J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - 

ME REQUERIDO: DANIELA EGUES DE MACEDO Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010745-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

MIRIAM CAMARGO MARCACINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010745-43.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MIRIAM CAMARGO 

MARCACINI REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS 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, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

EDVALDO CLEMENTE DE MONTRENIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010284-71.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDVALDO CLEMENTE DE 

MONTRENIL REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007202-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MONIQUE EVELYN DA SILVA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007202-20.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MONIQUE EVELYN DA SILVA 

PEREIRA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012043-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON DO ESPIRITO SANTO SOARES (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012043-70.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELIELSON DO ESPIRITO 

SANTO SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, 

a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu 

estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o 

prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

WELSON SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010279-83.2015.8.11.0006. REQUERENTE: WELSON SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010979-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGISA OLIVEIRA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010979-59.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ADALGISA OLIVEIRA DA 

SILVA FIGUEIREDO REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Tendo em vista que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 51 de 571



a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011713-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

LAERCIO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011713-10.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LAERCIO DIAS DE MOURA 

REQUERIDO: RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS 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, 3 de setembro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001227-17.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GENIVALDO PEREIRA DA 

ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011663-18.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

KELLY ANGELI CARDOSO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011663-18.2014.8.11.0006. REQUERENTE: KELLY ANGELI CARDOSO 

BARBOSA REQUERIDO: VIVO 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, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001669-80.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO PEDRO MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE BASSAO SILVA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001667-13.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDITE BASSAO SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA Vistos, etc. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SOARES DE BARROS (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001613-47.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CRISTINA SOARES DE 

BARROS REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010023-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANDERSON GERMANO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010023-72.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANDERSON GERMANO 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA COLUNA DA SILVA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001675-87.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VANESSA COLUNA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007206-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007206-57.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDILSON DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005049-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA RIBEIRO GARCIA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005049-14.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANA RIBEIRO GARCIA 

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, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-58.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DENIS CAMPOS CIRINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010604-58.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DENIS CAMPOS CIRINO 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-94.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIANE RABELO DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011106-94.2015.8.11.0006. REQUERENTE: REGIANE RABELO DE PAULA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004483-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BENEDITO PAULO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004483-65.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO PAULO RIBEIRO 

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, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011052-31.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

EURICO VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011052-31.2015.8.11.0006. REQUERENTE: EURICO VENTURA 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, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002382-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002382-55.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WELLINGTON DA SILVA 

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, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004469-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE ARRUDA CARDOSO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004469-81.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCILENE DE ARRUDA 

CARDOSO 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, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002401-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEONOR CEBALHO CAETANO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002401-61.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VANDEONOR CEBALHO 

CAETANO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011113-86.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

SONIA APARECIDA PIRES LOBO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011113-86.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SONIA APARECIDA PIRES 

LOBO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011184-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSENIL FIGUEIREDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011184-88.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ROSENIL FIGUEIREDO DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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 
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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, 3 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR DA SILVA TAPANACHE (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001327-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EVAIR DA SILVA 

TAPANACHE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011625-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ SANTANA ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011625-69.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ SANTANA ALVES DE 

ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001682-79.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FRANK LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010582-97.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010582-97.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO JOSE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004517-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ALDO JUNIOR BARROS VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004517-40.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALDO JUNIOR BARROS 

VIANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JANETE CARDOZO AGUILHERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000789-88.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JANETE CARDOZO 

AGUILHERA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a 

parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu 

estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o 

prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 
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Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012337-30.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDNA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012337-30.2013.8.11.0006. REQUERENTE: EDNA DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007276-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA DOS SANTOS (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007276-74.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VANILDA DOS SANTOS 

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, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011049-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011049-76.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ELISA RAMOS 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, 3 de setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003754-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE (ADVOGADO(A))

JOAQUIM SIMONCELE VICENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003754-39.2017.8.11.0006 Reclamante: JOAQUIM SIMONCELE 

VICENTE Reclamada: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL proposta por JOAQUIM 

SIMONCELE VICENTE em desfavor de BRADESCO LEASING S.A. - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. A parte Autora alega que realizou contrato 

de arrendamento mercantil de nº 001155691, operação de leasing a 

envolver o veículo GM S-10, plca KAR 0480, RENAVAM 0076759165 junto 

à Reclamada no dia 14 de janeiro de 2009. Aduz o Autor que, no curso da 

relação negocial sobreio ordem judicial para constrição do bem móvel, o 

que teria impossibilitado a renovação do licenciamento anual do bem 

arrendado. Pelos fatos narrados, requer indenização por danos morais e 

materiais. É a síntese necessária. 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. Não há preliminares arguidas. O 

banco Requerido sustenta que não houve demonstração de sua conduta 

ilícita, nem caracterização de dano moral. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide ou há pedido de julgamento, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. No caso concreto, a parte Autora admite a relação jurídica e 

deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas 

alegações, ou seja, inexiste evidência de que realmente teria pedido o 

cancelamento dos serviços. Não há qualquer protocolo, documento ou 

áudio a amparar suas alegações. Ainda que se considere a 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações. A circunstância de 

existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do 

ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, 

necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou 

a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se 

verifica no presente caso. 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. Ademais, em demandas em que se busca indenização por 

danos morais em face dos fatos narrados na inicial, não se admite a 

presunção. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos 

necessários a amparar o direito invocado. Dado a natureza da demanda, 

necessário que a parte reclamante comprove a negligência da reclamada 

com relação à alegada restrição judicial do bem móvel, prova esta que não 

se encontra nos autos. Assim, a efeito de não restar comprovado o 

referido bloqueio ou restrição judicial, não há razão, portanto, para o 

deferimento da pretensão indenizatória. Não merece acolhimento também o 

pleito de indenização por danos materiais, eis que não houve abalo 

comprovado. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 
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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: 8010098-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE SOARES DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PATRICIA BARROS CAPELEIRO (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010098-48.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE SOARES DA ROCHA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

INAUDITA ALTERA PARTE ajuizada por JOSÉ SOARES DA ROCHA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO / DETRAN - MT, na qual pugna a 

Requerente, em síntese, pela declaração de inexistência da relação 

jurídico-tributária no que se refere ao pagamento de IPVA, referente a dois 

veículos, uma Saveiro Volkwagen, placa JYE 0737, RENAVAM !25218575 

, ano 1984/1985 e o veiculo GOL VOLSKWAGEM, placa AU3816, 

RENAVAM 125584512, ANO 1982/1982. Pugnando ao final, declaração de 

inexistência de relação jurídico tributaria com a SEFAZ-MT referente ao 

IPVA dos veículos e a baixa definitiva dos mesmos perante ao 

DETRAN-MT. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. As 

reclamadas apresentaram defesa arguindo, em preliminar a falta de 

interesse processual de agir da parte reclamante a qual não merece 

guarida, haja vista que o art. 17 do Código de Processo Civil de 2015 

dispõe que “Para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, 

a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presentes 

de modo cumulativo, o que o autor comprovou ser cobrado pelo IPVA de 

dois veículos pela reclamada SEFAZ e que o DETRAN indeferiu a baixa 

sem documentos necessários e requisitados por lei. A preliminar de 

ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, se 

confunde com o mérito da presente demanda devendo por assim com 

esse ser analisado. As reclamadas arguiram, em preliminar, a suas 

ilegitimidades passivas. In casu, rejeito a preliminar, uma vez que, o autor 

requerer a declaração de inexistência de relação jurídico tributaria com a 

SEFAZ-MT referente ao IPVA dos veículos e a baixa definitiva dos 

mesmos perante ao DETRAN-MT. 3. No mérito a pretensão merece Juízo é 

IMPROCEDÊNCIA Verifico dos autos que a documentação apresentada 

pela requerente se limitou aos documentos da referida cobrança do IPVA 

dos veículos, além de fotocópias do documento pessoal, procuração “Ad 

Judicia” e declarações, O requerente alegou que o ultimo licenciamento da 

saveiro é do ano de 2001 e do gol é de 2000, época em que enviou os 

veículos para um ferro velho, sem conhecer os tramites legais para 

colocar os veículos fora de circulação e que assim eles estão a mais de 

15 anos no ferro velho e deteriorados sem identificação passível do 

chassi e RENAVAM para dar baixa hoje no DETRAN. Já de outro tanto, as 

partes requeridas trouxeram a lei para socorrer as alegações trazidas 

pela requeridas, apresentando todos os dados pertinentes a cobrança 

legal dos referidos IPVA e o motivo da negativação em dar baixa definitiva 

nos veículos, além do que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a 

contradizer as alegações trazidas na peça de defesa, haja vista que 

aduziu que os veículos foram entregues ao ferro velho e que estão fora 

de circulação, no entanto nada juntou que comprove suas alegações. Ora, 

a parte autora deveria, quando da impugnação deveria trazer aos autos 

comprovação do que alegou em sua inicial, fato que inexistiu. Acerca do 

ônus da prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu 

art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta feita, vale 

referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida 

em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência dos pedidos em seu desfavor. 

De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que existe relação jurídico tributária com a SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT e que o se deu em razão de efetiva cobranças 

de IPVA devido referente aos dois veículos em nome do autor, por este 

não dar baixa nos veículos e ninguém pode alegar desconhecimento da lei 

para não cumpri-la, pois o art. 126 do CTB - Lei nº 9.503 de 23 de 

Setembro de 1997 deixa claro o dever do autor em dar baixa nos veículos, 

vejamos: Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Art. 126. O proprietário de 

veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a 

baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a 

remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o 

registro anterior. (Redação dada pela Lei nº 12.977, de 2014) (Vigência) 

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia 

seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, 

quando estes sucederem ao proprietário. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência relação jurídico tributaria em relação ao IPVA 

dos veículos e obrigar ao DETRAN a dar baixa definitiva aos veículos 

especificados na inicial, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder das partes Reclamadas. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por JOSE SOARES 

DA ROCHA em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT – E DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de 

maio de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 57 de 571



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004793-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

MARCIA CRISTINA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004793-71.2017.8.11.0006 VISTOS ETC., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por MARCIA CRISTINA LOPES em face de AVON COSMÉTICOS 

LTDA, alegando que é consultora de vendas da Requerida, por ter 

alcançado a meta estipulada pela Requerida, ganho um vale presente no 

valor de R$ 1.380,20 (mil e trezentos e oitenta Reais e vinte centavos), 

efetivado em cartão de crédito da Requerida. Ocorre que ao tentar usá-lo, 

estava bloqueado. Assim, a autora contatou a Requerida e foi informada 

que o cartão já estava desbloqueado para fazer transações. Mais uma 

vez a autora tentou usar o cartão, mas desta vez o cartão estava sem 

saldo. A Requerida apresentou contestação alegando que o cartão 

enviado à autora possuía um saldo no valor de R$ 271,50 (duzentos e 

setenta e um Reais e cinquenta centavos) e, na data da propositura da 

ação, estava apto a ser utilizado. A parte autora juntou aos autos 

documentação na qual comprova que o vale presente é no valor de R$ 

1.380,20 (mil e trezentos e oitenta Reais e vinte centavos). Razão parcial 

assiste à parte autora, já que não logrou a parte ré comprovar a 

ocorrência de nenhum fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito 

perseguido neste sentido, nos termos do art. 373, II, do CPC. Caberia à 

demandada fazer prova do direito contraposto (por tratar-se de fato 

extintivo do direito do autor), ônus do qual não se desincumbiu, pois, além 

de não comprovar que o cartão estava apto para uso, aduz que o saldo 

disponível era muito inferior ao que fazia jus. Tenho que essa falha na 

prestação do serviço por parte da ré, por certo, gerou danos morais à 

autora, que tentou passar o cartão diversas vezes e foi recusado por 

falha da Requerida. E uma vez evidenciada a falha na prestação do 

serviço prestado pela ré, sendo ela importante e repercutindo na esfera 

patrimonial da autora, é de se presumir o dano moral. É o chamado dano in 

re ipsa. Quanto ao valor da reparação, de um lado, deve representar para 

a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal a que foi 

submetida. E, de outro lado, significar, para o ofensor, um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. 

Ainda, importante avaliar a natureza da falta cometida, a eventual 

contribuição da vítima – que não é o caso -, e a condição das partes. 

Assim, considerando os critérios supra citados, condena-se a ré ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, para: a) CONDENAR a 

Requerida ao pagamento a título de danos materiais à parte autora o valor 

de R$ 1.380,20 (mil e trezentos e oitenta Reais e vinte centavos), cujo 

valor 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 ao pagamento a título de danos morais à parte 

Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ; Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a 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: 1006755-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1006755-32.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE em desfavor de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES, alegando que não contratou os serviços 

do Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito em 09.04.2015 por um débito no valor de R$ 221,66 (duzentos e 

vinte e um Reais e sessenta e seis 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida apresentou print do contrato entabulado 

entre as partes, bem como documentos pessoais compatível com àqueles 

aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Em 

que pese os argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação, 

observo que, conforme juntado pela Requerida, trata-se de faturas 

vencidas desde de 2013, portanto, suas alegações não guardam 

respaldo. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 
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honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006200-15.2017.8.11.0006
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ANA FRANCA DA ROSA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006200-15.2017.8.11.0006 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 ANA FRANÇA DA ROSA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que descobriu que 

estava com o nome inserido no cadastro restritivo de crédito pela 

Requerida por um débito no valor R$ 79,98 (setenta e nove Reais e 

noventa e oito centavos). Entretanto, tal inscrição é indevida, pois 

desconhece o referido débito. 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 de 

litispendência e conexão, pois, o autor pediu o cancelamento da 

distribuição dos autos 1006310-14.2017.8.11.0006. Arguiu, ainda, 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. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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: 1006193-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE COSMO 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: 1006193-23.2017.8.11.0006 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 INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JOSÉ COSMO DA SILVA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que descobriu que a Requerida 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no 

valor de R$ 119,97 (cento e dezenove Reais e noventa e sete centavos). 

Entretanto, desconhece o referido débito. Ademais, não foi previamente 

notificado quanto à inscrição. 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 
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avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Concernente ao dever de 

prévia notificação da inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade 

do órgão mantenedor nos termos da Súmula 359 do STJ. Ante o exposto: 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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: 1004579-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1004579-80.2017.8.11.0006 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 EVANDRO DA SILVA em desfavor de 

ITAU UNIBANCO S.A alegando que apesar de não ter contratado os 

serviços do Requerido, este inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valor de R$ 131,89 (cento e trinta e um Reais e 

oitenta e nove 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. 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 a 

semelhança da assinatura, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora possui relação jurídica com o Banco, cujo débito em questão é 

relativo à renegociação de dívida que não foi adimplido pelo autor. Juntou 

aos autos contratos assinados pelo autor, cuja assinatura é semelhante a 

dos demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura do 

requerente. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Indefiro o pedido contraposto com 

fundamento no artigo 8 §1º da lei 9099/95. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012162-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 60 de 571



VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012162-31.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por ISADORA ARAUJO OLIVEIRA em face 

de LOJAS AVENIDA LTDA. 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 que pese a argumentação da 

Reclamante no sentido de decretação de revelia em face da Reclamada, 

esta não prospera, uma vez que o prazo para juntada de contestação é 

aberto em audiência de Conciliação, sendo válido dizer que fora 

devidamente observado, em termo de Audiência, a presença de 

Contestação já juntada nos autos. 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, 

nos termos do artigo 373 do CPC. Pleiteia a Reclamante indenização por 

danos morais alegando que efetuou compra junto à Reclamada, utilizando 

o cartão da mesma e que se deparou com situação vexatória. Aduz a 

Reclamante que estaria recebendo mensagens de cobrança em telefone 

de terceiro, qual seja no celular de um amigo, telefone indicado no 

cadastro preenchido junto à Reclamada, como referência pessoal. 

Analisado o processo e documentos a ele acostados, verifico que o 

Reclamante não juntou qualquer documento que comprove os fatos 

narrados na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe 

competia por força do art. 333, I do CPC, verbis: “Art. 333 - O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”; 

Insta consignar que foram juntadas imagens das supostas cobranças, via 

mensagem de celular, em peça de impugnação a contestação, porém, 

tenho que estas não são capaz de comprovar o alegado, uma vez serem 

facilmente manipuladas. Desta forma, não resta comprovado o alegado em 

peça exordial. Aliado a isto, na audiência de conciliação a Reclamante não 

manifestou o interesse ao direito de produzir prova testemunhal, embora 

na inicial tivesse mencionado que as cobranças estavam sendo 

encaminhadas ao telefone de contato fornecido no cadastro junto à 

Reclamada, como referência pessoal, não havendo como se formar um 

juízo de convicção acerca do efetivo dano diante da escassez de prova 

no processo. Corroborando: “REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA SUPOSTA CONDUTA ABUSIVA POR PARTE DA RÉ. 

DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. 1. No 

caso em tela, não houve prova robusta acerca da alegada cobrança 

vexatória. 2. Ônus da prova daquele que alega, a teor da regra inserta no 

artigo 333, I, do Código de Processo Civil. 3. Correta, pois, a avaliação da 

prova oral efetivada pelo juízo singular, que teve contato direto e imediato 

com as partes, devendo ser mantida a conclusão da sentença. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004491072, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 10/07/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 15/07/2013)”. Assim, não tendo a Reclamante trazido ao 

processo os documentos probatórios de suas alegações, não há como 

confirmar a ocorrência dos danos mencionados. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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: 1003142-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003142-38.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSÉ DA 

SILVA RONDON em desfavor de BANCO SANTANDER S.A, alegando que 

ao tentar realizar compras no crediário foi informado que o Requerido 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito. Entretanto, 

desconhece o referido débito, razão pela qual a inscrição é indevida. 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. 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, o conjunto 

probatório permite o deslinde da controvérsia posta em juízo, 

independentemente da realização de prova pericial, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos gravação na qual a parte 

autora contrata cartão de crédito, confirmando dados pessoais. Tais 

elementos afastam indícios de fraude, portanto, tenho que o débito da 

parte autora restou comprovado. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido contraposto 

nos termos do artigo 8 §1º da Lei 9099/95. 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: 8012017-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012017-72.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por TACIANE 

CRISTINA DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 

alegando que ao ser submetida à aprovação de crédito, foi surpreendido 

com a notícia de que o Requerido havia inserido seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 123,69 (cento e vinte e 

três Reais e sessenta e nove centavos). Entretanto, não possui débitos 

com o Requerido, razão pela qual a inscrição é indevida. 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 prescrição, pois na consulta realizada pela autora 

em 2016 o nome da autora ainda estava inscrito no cadastro restritivo de 

crédito pelo Requerido, persistindo eventual dano. Rejeito o pedido de 

conexão, pois, nos autos 8012016-87.2016.811.0006 a autora impugna 

débito oriundo de cartão de crédito demandando em face da 

administradora de cartões. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido argumenta que a autora é titular da conta 

bancária 0660014, agencia 03293 e nesta utilizou empréstimo pessoal, 

onde os valores são creditados na conta do correntista. Ocorre que o 

autor deixou de depositar saldo suficiente para suprir os débitos. O 

Requerido trouxe aos autos extrato da conta corrente da autora, que 

comprova o depósito do valor do empréstimo questionado. É fato notório 

que os empréstimos pessoais são realizados nos caixas autoatendimento, 

necessitando apenas do cartão e senha pessoal. Ademais, o autor 

apresentou impugnação genérica não negando que o valor do empréstimo 

consignado tenha sido creditado em sua conta. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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: 1003910-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003910-27.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por MARCOS ANTONIO DE CARVALHO em face de 

LOJAS AMERICANAS e MULTILASER INDUSTRIAL S.A, alegando que em 

13.06.2017 adquiriu na loja Americana um Tablet 7 Multilaser pelo valor de 

R$ 259,90 (duzentos e cinquenta e nove REais e noventa centavos). 

Ocorre que o referido aparelho apresentou defeito, sendo enviado para a 

assistência técnica em 13.02.2017. No entanto, a segunda Requerida 

informou que tratava de defeito na placa que não estava coberto pela 

garantia, apresentando orçamento para que o reparo fosse realizado. 

Narra que o aparelho foi devolvido e posteriormente enviado novamente à 

assistência técnica quando o laudo noticiou que o defeito era decorrente 

de oxidação. O autor não concorda com a conclusão apresentada. 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 Lojas Americanas suscitou preliminar de 

ilegitimidade passiva, no entanto, na responsabilidade pelos vícios do 

produto ou serviço o comerciante responde solidariamente, juntamente 

com todos os envolvidos na cadeia produtiva e distributiva ( art. 18 , CDC 

). Assim, o consumidor poderá, à sua escolha, exercitar sua pretensão 

contra todos aqueles envolvidos na cadeia de consumo, contra alguns, ou 

contra apenas um, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Denota-se do laudo juntado à 

inicial que a assistência técnica constatou no aparelho sinais de oxidação 

que caracterizam mau uso por exposição a líquidos, hipótese que exclui a 

cobertura de garantia. Em que pese a existência de relação consumerista 

entre as partes, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora 

da produção mínima de prova capaz de amparar os fatos constitutivos de 

seu direito. No presente caso, o autor não trouxe aos autos provas a 

induzir pela conclusão de defeito de fabricação, contrariando o laudo 

apresentado. Essas premissas forçam reconhecer que a improcedência 

dos pedidos é a medida que se impõe. Neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ROÇADEIRA. ALEGADO DEFEITO NO 

PRODUTO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE 

SERVIÇO QUE RETRATA HIPÓTESE DE MAU USO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. DISSABOR COTIDIANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PARTE 

AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71007314776, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, 

Julgado em 22/02/2018) Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, 

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 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: 1007537-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

MICHAEL REURY ROCHA ALBRES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007537-39.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por MICHAEL 

REURY ROCHA ALBRES em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 

alegando que ao ser submetido à aprovação de crédito, foi surpreendido 

com a notícia de que o Requerido havia inserido seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. Entretanto, não possui débitos com o Requerido, 

razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido argumenta que a parte autora é titular da 

conta bancária 28474-2, agencia 3163-1 e nesta utilizou empréstimo 

pessoal, onde os valores são creditados na conta do correntista. Ocorre 

que o autor deixou de depositar saldo suficiente para suprir os débitos. O 

Requerido trouxe aos autos extrato da conta corrente da parte autora, que 

comprova o depósito do valor do empréstimo questionado. É fato notório 

que os empréstimos pessoais são realizados nos caixas autoatendimento, 

necessitando apenas do cartão e senha pessoal. Ademais, o autor 

apresentou impugnação genérica não negando que o valor do empréstimo 

consignado tenha sido creditado em sua conta. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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: 1007493-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO DA SILVA (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

 

Proc. 1007493-20.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RODRIGO ANTONIO DA 

SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que 

desconhece débitos com a Requerida, que ensejaram 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 existe, no presente, 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. 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. Desta maneira, a Requerida demonstra através de telas 

do sistema, pagamentos efetuados, bem como faturas em aberto (em 

débito), comprovando que a negativação em apreço se dera de forma 

legítima. De mesmo modo, a Requerida acostou em peça de defesa, 

contrato devidamente assinado pela parte Autora, mais uma vez, 

comprovando a relação negocial. Tenho, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor da parte Autora. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que a parte autora não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que a requerida 

faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: 

“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu 

ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, 

nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser 

revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código 

de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na 

forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006480-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

ROMINIQUE LUIZ PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006480-83.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por ROMINIQUE LUIZ PINTO 

DA SILVA, no qual se insurge contra a sentença proferida nos autos. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que supostamente existentes. Os argumentos 

apresentados pelo Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004411-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

HENRIQUE ANTONIO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo 1004411-78.2017.8.11.0006 : VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de comprovar o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente 

recurso, eis que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, 

extrai-se dos Embargos de Declaração apresentado que o presente 

recurso é genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. 

Isto porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da 

r.sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007 . Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010776-05.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO LEAO DA SILVA & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010776-05.2012.8.11.0006 Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, reconheço o 

equívoco da sentença proferida no ID 9662654, uma vez que não há 

pedido de desistência nos autos. Assim, chamo o feito à ordem para 

tornar sem efeito a sentença do ID 9662654. Considerando os princípios 

da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais, 

passo a analisar o pedido de cumprimento de sentença requerido no ID 

5844434. Conforme Acórdão juntado no ID 4885915, a exigibilidade do 

pagamento ficou suspensa enquanto perdurar a impossibilidade da parte 

autora em pagá-lo. Não demonstrando o Exequente que houve 

modificação na situação da parte Executada, deve a Execução 

permanecer suspensa. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para DAR-LHES PROVIMENTO, tornando sem efeito a 

sentença do ID 9662654. Permaneça os autos suspensos enquanto 

perdurar a impossibilidade da parte autora de pagamento de custas e 

honorários advocatícios. 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: 8010554-71.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT (ADVOGADO(A))

ANTONIO JERRY ROZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A (REDE CEMAT) 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010554-71.2011.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por ANTONIO JERRY ROZA 

.no qual se insurge contra o despacho proferido, alegando que houve 

omissão quanto ao pedido de remessa dos autos à Justiça Comum, ante a 

necessidade de perícia nos autos. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, eis que 

intempestivo, pois, nos termos do artigo 49 da Lei 9099/95, os Embargos 

de Declaração serão interpostos no prazo de 05 dias. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido NÃO CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO(A))

WELLIGTON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

NUANE CAROLINE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1001447-15.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 
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EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeitos infringente apresentados por 

WELLIGTON DE ALMEIDA. O autor alega que a r. sentença foi omissa 

quando fez menção a liminar conferida nos autos, mas não se pronunciou 

sobre ela e sobre os pedidos do Autor que pugnou pela majoração da 

multa e a sua exigibilidade. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração do autor 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. De fato, não houve manifestação na r. 

sentença quanto ao ponto mencionado pelo autor. A Requerida foi intimada 

da liminar concedida em 01.03.2017 (Id. 4982490), sob pena de multa 

diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), tendo sido majorada para 

R$ 1.000,00 ao dia, em 03.08.2017. Ocorre que o Autor informou que a 

liminar não havia sido cumprida, sendo cumprida somente em 05/09/2017. 

Assim, até o cumprimento da liminar o valor da multa totalizava R$ 

75.400,00 (setenta e cinco mil e quatrocentos reais). No entanto, permite o 

art. 537 § 1º, I, do CPC, que o juiz, mesmo de ofício, modifique seu valor ou 

periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 

Nesta esteira as decisões do STJ – 3ª Turma, no Resp 705914, onde foi 

relator o Ministro Gomes de Barros, e 5ª Turma, no Resp 708.290, relator o 

Min. Arnaldo Esteves – no sentido de que A Multa poderá, mesmo depois 

de transitada em julgado a sentença, ser modificada, para mais ou para 

menos, conforme seja insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que 

o valor da astreinte não faz coisa julgada material, pois pode ser revista 

mediante a verificação de insuficiência ou excessividade. O excesso a 

que chegou a multa aplicada justifica a redução. E mais, decidiu a 2ª Turma 

do mesmo pretório, no Resp. 776.922, relatora Min. Eliana Calmon que, Não 

obstante inexistir previsão expressa, o magistrado pode sobrestar ou 

suspender a pena imposta, ainda que sem requerimento da parte. 

Inteligência do art. 461 do CPC. Considero excessivo o valor apurado da 

multa, razão pela qual a minoro para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

Reais). Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, 

com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a 

irregularidade, modificando o dispositivo e passando a integrar a sentença 

o seguinte dispositivo: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para: a) CONFIRMAR a liminar deferida; b) 

CONDENAR a reclamada a pagar para a parte autora a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e 

correção monetária a partir desta data; c) CONDENAR a Requerida ao 

pagamento da multa por descumprimento da liminar proferida, minorada ao 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais). Intime-se. Submeto o presente 

projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003242-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE CRUZ DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1003242-90.2016.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por JOSE CRUZ DA SILVA 

FILHO. O embargante alega que a r. sentença foi omissa quanto ao 

requerimento de dilação do prazo, haja vista que não há nos autos 

decisão sobre o pedido de dilação do prazo, e sem a decisão, não há que 

se falar em abandono da causa. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, reconheço a 

irregularidade apontada pela Embargante na r. sentença do Evento Id. nº 

10355550, na medida em que a sentença extinguiu o processo, 

determinando o arquivamento após o trânsito em julgado, fundamentando 

que a parte autora foi intimada para manifestar nos autos juntando os 

documentos de identificação do autor no prazo de quarenta e oito horas, e 

mesmo tendo o autor solicitado prorrogação do prazo para dez dias, 

quedou-se inerte. Entretanto, em análise aos autos resta evidente que o 

pedido de prorrogação de prazo formulado pela parte autora não foi 

apreciado, não havendo que se falar em abandono de causa. Nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO APRECIADO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Em homenagem ao princípio da economia processual, possível a dilação 

do prazo previsto no art. 284, do CPC, que possui natureza dilatória e não 

peremptória. 2. Quando o autor mostra-se diligente requerendo, 

tempestivamente, a dilação de prazo para a emenda, é incabível a extinção 

sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, sem que 

fosse apreciado o pedido. 3. Deve ser cassada a sentença em obediência 

aos princípios da economia e do aproveitamento dos atos processuais 

quando a parte, intimada a emendar a inicial, solicita dilação do prazo para 

cumprir a determinação e não é apreciado o pedido pelo magistrado. 4. 

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJDF, 

20140111662989APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2ª TURMA CÍVEL, Data 

de Julgamento: 10/06/2015, Publicado no DJE: 15/06/2015. Pág.: 419) 

Dessa forma, acolho os embargos, com efeitos modificativos, para anular 

a sentença embargada, determinando o prosseguimento do feito. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011246-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8011246-94.2016.8.11.0006 Embargante: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A Embargada: MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI – ME 

Visto etc... A reclamada ora embargante opôs embargos de declaração 

em que alega omissão ou obscuridade na sentença. Conheço do recurso 

porquanto tempestivamente interposto. Consoante ao embargo da 

reclamada, por discordar com a fundamentação declinada na sentença, 

com relação a matérias alegada em sua defesa e quanto ao cumprimento 

determinado em liminar, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o 

Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais 

alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa 

de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu 

convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, 
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o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que 

este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que 

a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Logo, em relação ao 

embargo da reclamada mostra-se imperativo declarar que o presente é 

manifestamente protelatório, porquanto, como dito acima, não objetiva 

aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece 

com o recurso manejado. Posto isso, OPINO pelo não acolhimento do 

embargo manejado pela reclamada. 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: 1003131-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDSON JESUS DE FREITAS (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1003131-72.2017.8.11.0006 Embargante: CLAUDSON JESUS 

DE FREITAS Embargada: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Visto etc... 

Cuida-se embargos de declaração em que a parte Embargante alega 

omissão e erro material na decisão de id. 12227258, alegando que houve 

omissão quanto ao julgamento da justiça gratuita e erro material quanto ao 

nome da reclamada. Conheço dos embargos, por serem tempestivos 

tempestivos. No mérito, acolho parcialmente os embargos. Com relação a 

omissão do julgamento da justiça gratuita, rejeito, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o julgamento do requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é 

a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Verifica-se nos autos que na decisão id. 

12227258 houve um erro material, foi acolhido a preliminar arguida pela 

requerida para que alterasse o polo passivo. Ocorre que constou 

erroneamente o nome da empresa BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, 

sendo que o correto é SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. Logo, mostra-se 

imperativo o acolhimento dos presentes embargos de declaração para 

apenas, consertar o erro material, determinando a alteração do nome da 

reclamada, de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A para SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, asseverando-se que o erro material que não tem a 

propriedade de alterar a substância do julgado. Por fim, mantenho nos 

demais termos da decisão. 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: 8010187-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARILUCY DA SILVA CARLINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8010187-71.2016.8.11.0006 Embargante: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A Embargada: 

MARILUCY DA SILVA CARLINO Visto etc... Cuida-se de embargos de 

declaração em que a parte embargante alega divergência quanto ao nome 

que constou no polo ativo ao migrar do sistema Projudi para o PJE, 

pugnando pelo acolhimento dos presentes embargos para fazer constar 

em todo o processo o nome correto, qual seja, JORGE APARECIDO DE 

FREITAS em vez de MARILUCY DA SILVA CARLINO. Conheço dos 

embargos porque tempestivos. No mérito, rejeito os embargos. 

Compulsando os autos, verifico que houve um erro no cadastro do nome 

da parte autora no sistema Projudi, onde foi cadastrado erroneamente o 

nome de JORGE APARECIDO DE FREITAS, em vez de MARILUCY DA 

SILVA CARLINO, sendo tal erro devidamente corrigido no momento da 

migração do sistema para o PJE. Ademais, constata-se na ata da 

audiência de conciliação que foi requerido pelo patrono da parte autora a 

exclusão do nome de JORGE APARECIDO DE FREITAS e a inclusão de 

MARILUCY DA SILVA CARLINO. Posto isso, OPINO pelo não acolhimento 

do embargo manejado pela reclamada. 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: 8012234-91.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIA DE OLIVEIRA JACOBINA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EDITORA TRES ? NOME 

FANTASIA) (REQUERIDO)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

EDITORA MANCHETE (REQUERIDO)

ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012234 -91.2011.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por BRASIL MN MANCHETE 

EDITORA EIRELLI, no qual se insurge contra a sentença proferida nos 

autos, alegando obscuridade na mesma. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os 

autos, verifico que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

supostamente existentes. Os argumentos apresentados pelo Embargante 

apresentam-se como mero inconformismo com a sentença prolatada, de 

sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, 

e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010423-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN (ADVOGADO(A))

CLEOMICIO PEREIRA DO VAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO TEIXEIRA NERY LOPES (ADVOGADO(A))

ACME LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010423-23.2016.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de Embargos 

de Declaração com pedido de efeitos infringentes interposto pelo 

Executado, requerendo a nulidade da citação e demais atos realizados 

após esta, uma vez que a citação foi realizada na sede de outra empresa 

com CNPJ e quadro societário diverso do da Requerida. No caso, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, 

concedendo, aliás, efeitos infringentes. Conforme documentação juntada 

pelo Executado em seu Embargos de Declaração, o endereço no qual foi 

realizado a citação – Rua Bahia 573, sala 1304, centro, Belo Horizonte – 

MG – é de empresa diversa da Requerida, embora possuem 

nomenclaturas semelhantes. Ante o exposto, acolho os Embargos de 

Declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de 

sanar a irregularidade, declarando a nulidade da citação e demais atos 

após a mesma, inclusive, tornando sem efeito a r. sentença do ID 2777051 

e determinando que seja designada nova audiência de conciliação. 

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: 1002499-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER SOARES DE CASTRO (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002499-46.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo BANCO DO BRASIL, .no 

qual se insurge contra a sentença retro, sustentando que os argumentos 

apresentados na mesma são insuficientes a fundamentar a rejeição da 

defesa do Requerido. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico 

que os embargos de declaração não constituem via processual adequada 

para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos 

errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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: 1007495-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARIVANIA OSINAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1007495-87.2017.8.11.0006 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 MARIVÂNIA OSINGA DE 

SOUZA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que 

desconhece 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 existe, no presente, 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. 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 
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responsabilidade. De mesma forma, a Requerida demonstra através de 

telas do sistema, pagamentos efetuados, bem como faturas em aberto (em 

débito), comprovando que a negativação em apreço se dera de forma 

legítima. Insta consignar que é possível a verificação, em tela de débitos 

colacionada pela Requerida em peça de defesa, de débito no importe de 

R$112,97 (cento e doze reais e noventa e sete centavos), comprovando, 

mais uma vez, a legitimidade do débito inadimplido. Tenho, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor da parte Autora. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que a parte autora não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que a requerida 

faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: 

“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu 

ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, 

nos termos do art. 487, I CPC; 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: 1005565-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RODRIGUES DE MIRANDA (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. 1005565-34.2017.8.11.0006 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 RONE RODRIGUES DE 

MIRANDA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que 

desconhece 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 existe, no presente, 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. 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. Desta forma, a Requerida demonstra através de telas do 

sistema, pagamentos efetuados, bem como faturas em aberto (em débito), 

comprovando que a negativação em apreço se dera de forma legítima. 

Insta consignar que é possível a verificação, em tela de débitos 

colacionada pela Requerida em peça de defesa, de débito no importe de 

R$158,67 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), 

comprovando, mais uma vez, a legitimidade do débito inadimplido. Tenho, 

portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que 

não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, 

não há o que se falar em dano moral em favor da parte Autora. Havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, 

dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que a parte autora não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que a requerida faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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: 1003653-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELDEN TEIXEIRA 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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003653-36.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SELDEN 

TEIXEIRA DA SILVA em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que foi 

até uma loja para efetuar uma compra, mas no momento em que precisou 

efetuar um crediário para parcelamento foi informado pelo atendente que, 

por meio de uma consulta no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, 

constatou que o nome da parte autora constava no cadastro de 

inadimplentes, inviabilizando a aquisição almejada. Aduz que surpreso com 

a notícia e convicto de não possuir qualquer dívida que justificasse tal 

restrição de crédito, a parte requerente dirigiu-se até o SPC - Serviço de 

Proteção ao Crédito para retirar um extrato que indicasse seu nome no 

cadastro, pois estava certa de que não possuía dívida alguma, e foi 

constatado que seus dados pessoais estavam inserido no cadastro de 

devedores por registro efetuado pela empresa requerida no valor de R$ 
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207,16 (duzentos e sete reais e dezesseis centavos), incluso em 

11/09/2015, referente ao contrato nº 2127798905, débito esse que 

desconhece, pois nunca teve qualquer relação jurídica com a requerida. 

Ao final requer a retirada do nome do cadastro de devedores, a 

declaração de nulidade da cobrança e condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. 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. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema 

da requerida, restou verificada que a contratação da conta a qual ensejou 

a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu primeiramente na 

modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu a migração para a 

modalidade pós paga, e que por mera liberalidade a parte autora deixou de 

pagar as suas faturas, deixando em aberto as faturas que ensejaram na 

negativação de seu nome. Ocorre que o Requerido apresentou telas 

comprobatórias e histórico de pagamento realizado pela parte autora, e 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de 

contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003559-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE TAVARES DE JESUS (REQUERENTE)

FRANCISCO JULIANO DE JESUS (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003559-54.2017.8.11.0006 Vistos etc, Dispensado o relatório, 

conforme preceitua o art. 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO ajuizada por 

DONIZETE TAVARES DE JESUS e FRANCISCO JULIANO DE JESUS em 

face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., 

alegando o Autor que aderiu ao contrato de adesão, visando a aquisição 

de um veículo automotor, Scania R 420, mediante o pagamento do valor de 

R$ 11.196,00 (onze mil cento e noventa e seis reais), que foi efetuado. 

Aduz que investiu na condição de consorciada no Grupo 0783, Cota 032, 

Contrato 002217522, - de outro lado, o Grupo 978, Cota 401, Contrato 

316396, ao qual o vendedor do plano em negociação com o filho do sr. 

Donizete o Sr. Francisco, informou ao mesmo que eram sorteadas várias 

cotas por mês, mas percebendo que não haviam contemplações, e em 

contato com a requerida a fim de obter informações, a requerida se 

manteve inerte. Afirma que foram induzidos a erro, e diante do abuso de 

direito, solicitaram por email o cancelamento do contrato, porém não 

obteve resposta até a propositura da ação. Ao final requer seja declarada 

a rescisão do contrato de consórcio, condenando-se a Requerida a 

reembolsar aos Requerentes os valores recebidos referentes as parcelas 

já pagas do consórcio, devidamente atualizada e acrescida de juros. 

Acolho a preliminar de ilegitimidade ativa de Francisco Juliano de Jesus, 

posto que não figura como parte no contrato aqui discutido, não sendo 

parte legítima a figurar no polo ativo da ação, razão pela qual a extinção do 

processo sem julgamento do mérito nos moldes do artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil com relação ao requerente Francisco Juliano de 

Jesus é medida que se impõe. Rejeito a preliminar de ausência de 

condições da ação e ausência de interesse de agir, uma vez que o pedido 

de nulidade de cláusula contratual nem tampouco de anulação do contrato, 

e a falta de prova de que a cota do autor não esteja participando do 

sorteio, pois no caso não configuram requisitos essenciais ao regular 

trâmite do processo e julgamento de mérito. Rejeito a preliminar acerca do 

Recurso Repetitivo, considerando que o entendimento ali pacificado é 

aplicável somente aos contratos celebrados antes da vigência da Lei n. 

11.795/08, o que não é o caso dos autos, já que o contrato aqui discutido 

foi firmado em 19/01/17. Não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, passa-se ao exame do mérito da lide colocada à apreciação 

do Poder Judiciário. A parte autora comprovou a contratação, a adesão ao 

grupo, o pagamento dos valores que mencionou e o pedido de 

exclusão/cancelamento do grupo, ônus que lhe incumbia. Em sua defesa, 

a requerida alega que não procede a alegação do autor de que tenha sido 

enganado, pois no contrato assinado pelo autor estaria expresso que não 

há data de contemplação, e que no caso de desistência do consórcio, os 

valores pagos não poderão ser ressarcidos imediatamente. Analisando os 

autos, verifica-se que o contrato foi firmado em 19/01/17, sendo aplicável 

ao caso as disposições da lei nº 11.795/2008. Em que pese os 

argumentos elencados, a lei nº 11.795/2008 não dispôs em sentido 

contrário sobre a restituição das parcelas pagas pelo consorciado em 

caso de exclusão e/ou desistência do grupo, sendo descabida a 

restituição imediata dos valores pois, diante do conflito de interesses entre 

o grupo e um determinado consorciado deve-se privilegiar a coletividade. 

Assim, a devolução do valor deve ser realizada somente após a 

contemplação da consorciada desistente (artigos 22 e 30 da lei 11.795/08 

e cláusula quadragésima quarta do contrato, em Id. 8040314 e 9752883) 

ou do trigésimo dia, contado da última assembleia do grupo. Neste sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE 

VALORES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008 E DA SUMULA 15 DAS 

TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. A contratação foi feita sob a égide da Lei 

11.795/2008 devendo ser aplicado ao caso o regramento específico. 

Impossibilidade de restituição imediata, ainda que o consorciado tenha 

adimplido poucas parcelas. Conforme entendimento firmado na Súmula nº 

15 das Turmas Recursais Cíveis, cabível a retenção da taxa de 

administração e cláusula penal, esta última limitada a 10%. O valor pago 

deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar do desembolso e os juros 

moratórios de 1% ao mês a contar do primeiro dia após o sorteio da cota 

excluída, conforme art. 22 da aludida lei. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (TJRS. Recurso Cível Nº 71006012918, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 20/04/2016). “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

CONSÓRCIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 

LEI 11.795/08. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. INCABÍVEL A 

RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. 

TERMO. DEVOLUÇÃO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO 
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GRUPO. 1. Caso em que as partes firmaram contrato de consórcio após a 

vigência da Lei 11.795/08. 2. Cabível a restituição, ao consorciado 

desistente, dos valores pagos, conforme entendimento firmado na Súmula 

15 das Turmas Recursais Cíveis. 3. Termo a ser observado para a 

restituição é o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo. 4. 

Restituição imediata inviável e incabível. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS. Recurso Cível Nº 

71006017834, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/07/2016). Portanto, 

improcede o pleito do autor de devolução imediata, devendo o mesmo 

aguardar o encerramento do grupo consorcial. Ante o exposto: Julgo 

extinto o presente feito sem resolução de mérito com relação ao 

requerente Francisco Juliano de Jesus, nos termos do art. 485, VI do 

Código de Processo Civil; Julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, com amparo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 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: 1005342-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DO NASCIMENTO MENACHO (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005342-81.2017.8.11.0006 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 

GISLAINE DO NASCIMENTO MENACHO 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$ 727,37 (setecentos e vinte e sete reais e trinta e sete 

centavos), referente ao suposto contrato sob o nº 0219296500, com 

inclusão em 19.04.2017, e no valor de R$ 15,06 (quinze reais e seis 

centavos), referente ao suposto contrato nº 0219296500, com inclusão 

em 10.01.2015. 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 demandas 

judiciais 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. REJEITO a preliminar arguida pela requerida de falta de interesse de 

agir. 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. 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. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato 

entabulado entre as partes, sendo possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos 

com a inicial, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE), além de faturas 

encaminhadas para o mesmo endereço indicado pela autora na inicial, bem 

como telas comprobatórias de histórico de pagamentos e dos débitos não 

quitados pela autora e que ensejaram a negativação Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 
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litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. 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) DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, 0DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003542-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

NOELI ROSALIA DA SILVA (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: 1003542-18.2017.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por NOELI ROSALIA DA SILVA 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, alegando que se ausentou de seu domicílio por dois meses e quando 

retornou o padrão de energia havia sido retirado e o local estava sem luz. 

Ao procurar a Requerida foi informada que o referido fato se deu em 

razão das faturas em atraso e para reativar sua energia teria que pagar o 

valor de R$ 1.816,91 (mil e oitocentos e dezesseis Reais e noventa e um 

centavos). 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. Assim, 

diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes 

constantes dos autos, sendo desnecessária a fase instrutória. 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 alega que não houve irregularidade no 

corte, pois havia diversas faturas pendentes de pagamento. Em análise 

aos autos, observo que a autora estava inadimplente com diversas 

faturas de energia elétrica, justificando a suspensão do serviço. No que 

tange aos fatos trazidos pela autora em sua impugnação, trata-se de fatos 

novos alheios à inicial, portanto, não devem ser analisados nesta demanda 

para não configurar cerceamento de defesa. Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial, nos termos do artigo 487, I, d 

Código de Processo civil. 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: 1005436-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

LUCINEIDE 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: 1005436-29.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCINEIDE DA SILVA 

em desfavor de VIVO S.A, alegando a autora que teve seu acesso ao 

crédito restrito em razão de seu nome estar inserido no cadastro de 

devedores pela requerida por débito no valor de R$ 174,02 (cento e 

setenta e quatro reais e dois centavos), referente ao contrato nº 

0243724037, e inserido em 21/07/2016. Aduz que desconhece o débito, 

sendo indevida a cobrança e consequentemente a negativação que lhe é 

atribuída, devendo, portanto, tratar-se de uma fraude. Ao final requer a 

anulação do débito e a declaração de inexigibilidade da dívida de débito, 

determinando a retirada do nome do autor do cadastro de devedores, bem 

como 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. REJEITO a preliminar arguida 

pela requerida de falta de interesse de agir. 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. 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. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 
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constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, sendo possível comprovar a extrema semelhança das 

assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE), além de faturas encaminhadas para o mesmo 

endereço indicado pela autora na inicial. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO 

- CONSUMIDOR INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO 

DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE 

DEPOSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 0DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005442-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO PIRES DE ALMEIDA (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: 1005442-36.2017.8.11.0006 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 ALUISIO PIRES DE 

ALMEIDA 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$ 264,26 (duzentos e sessenta e 

quatro reais, e vinte e seis centavos), em 11/11/2016 gerado em tese sob 

o número de contrato 0259215370, 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 não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema, 

restou localizado contratos anteriormente habilitados com a empresa 

requerida, já se encontram cancelados, e que tal contratação da conta a 

qual ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu 

primeiramente na modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu a 

migração para a modalidade pós paga, e que por mera liberalidade a parte 

autora deixou de pagar as suas faturas, deixando em aberto as faturas 

que ensejaram na negativação de seu nome. Ocorre que o Requerido 

apresentou telas comprobatórias e histórico de pagamento realizado pela 

parte autora, e não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que 

tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o 
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exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006346-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE ASSUNCAO (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: 1006346-56.2017.8.11.0006 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 DOUGLAS DE 

ASSUNCAO 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$ 151,32 (cento e 

cinquenta e um reais, e trinta e dois centavos), em 11/12/2015 gerado em 

tese sob o número de contrato 0249658199, impossibilitando que o autor 

realizasse compras no comércio local, e em contato com a requerida não 

obteve êxito em resolver a situação. Ao final requer a declaração de 

inexistência de débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais sofridos. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir. 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. 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. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema, 

restou localizado o contrato, tendo havido regular contratação dos 

serviços pela parte autora, e que por mera liberalidade a parte autora 

deixou de pagar as suas faturas, deixando em aberto as faturas que 

ensejaram na negativação de seu nome. Ocorre que o Requerido 

apresentou telas comprobatórias e histórico de pagamento realizado pela 

parte autora, e não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que 

tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006473-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOSE ALFREDO AWE PALHETA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006473-91.2017.8.11.0006 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 DEBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JOSE ALFREDO AWE PALHETA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando a autora que descobriu 

que se encontrava com o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao 

crédito da pior maneira possível, em público e mediante consulta de seu 

CPF, para aprovação de uma compra no comércio varejista. Aduz que por 

não acreditar na informação recebida, realizou consulta em nome junto ao 

SPC/SERASA e foi informado de que seu nome foi inserido pela reclamada 

no cadastro de devedores por débito no valor de R$ 230,74 (duzentos e 

trinta reais, setenta e quatro centavos) referente ao contrato 0202747229 

e inserido em 02/04/2015. Sustenta que a negativação é indevida, pois 

desconhece o débito e não houve relação de consumo ou devida 

prestação de serviço. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização 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. 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 
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demandadas no Juizado Especial. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema 

restou verificada que a contratação da conta a qual ensejou a inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu primeiramente na modalidade 

pré-paga e que posteriormente ocorreu a migração para a modalidade 

controle, afirmando que o autor utilizou os serviços, tendo inclusive o 

autor quitado faturas, mas, que por mera liberalidade a parte autora deixou 

de pagar faturas, gerando o débito que ensejou a negativação de seu 

nome. Ocorre que o Requerido apresentou telas comprobatórias e 

histórico de pagamento realizado pela parte autora, e não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato assinado 

pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 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 IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS REIS (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000517-60.2018.8.11.0006 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: 1000508-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000508-98.2018.8.11.0006 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: 1000506-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOMINGOS SOARES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000506-31.2018.8.11.0006 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: 1000619-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KELLY DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000619-82.2018.8.11.0006 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: 8010869-60.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

APARECIDO SOARES CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Número do Processo: 8010869-60.2015.8.11.0006 REQUERENTE: 

APARECIDO SOARES CRUZ REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. APARECIDO SOARES 

CRUZ interpôs ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso, 

almejando a diferença da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 5.188,40 (cinco mil, cento e oitenta e oito reais e 

quarenta centavos). Citada, a parte reclamada apresentou contestação, 

mas não compareceu à audiência de conciliação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo conforme se verifica da petição constante no ID 

nº 8145860. Importante ressaltar que a desistência da ação pelo autor 

importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 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: 1001268-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILDVAN ALVES DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001268-47.2018.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte Autora 

manifestou requerendo a extinção do feito. POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto o presente projeto 

de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000871-85.2018.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte Autora 

manifestou requerendo a extinção do feito. POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto o presente projeto 

de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

PAULINA PEDRACA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001634-86.2018.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte autora 

manifestou requerendo a extinção do feito consoante se observa no ID 

12626397. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

a) Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI 

do CPC; Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar 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: 8010278-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010278-64.2016.8.11.0006 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 Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com pedido de tutela específica de urgência ajuizada por ANDRÉ LUIZ 

BATISTA DE SOUZA, representado por sua genitora, em face do Estado 

de Mato e Município de Cáceres, alegando ser portador de Hemorragia 

Vítrea e suspeita de Deslocamento de Retina de seu Olho Esquerdo, 

requerendo, com urgência, a realização de cirurgia para restabelecer 

suas condições físicas. A inicial veio acompanhada dos seguintes 

documentos: documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, 

laudos médicos informando a urgência da cirurgia. A liminar foi deferida 

nos termos requeridos pela Autora. Descumprida a liminar, houve o 

bloqueio do valor necessário para a realização da cirurgia. Posteriormente, 

a Defensoria manifestou nos autos (ID 5849959) informando a regressão 

da doença com o tratamento medicamentoso, sendo desnecessário a 

realização do procedimento cirúrgico, razão pela qual requereu o 

arquivamento da ação por perda do objeto. Alvará de devolução do valor 

bloqueado expedido em favor do Estado no ID 14604246. É o necessário. 

Decido. Ante a informação de desnecessidade da realização da cirurgia, 

objeto da demanda, há ausência superveniente de interesse processual, a 

impor a extinção do processo sem resolução do mérito. Diante do exposto 

JULGO extinto os autos, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VI do CPC. 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 com as baixas necessárias. 

P.R.I. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007477-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007477-66.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MONICA ALVES 

RIBEIRO em desfavor de VIVO S.A., alegando que ao tentar efetuar 

compras no comércio local, foi informado que seu nome estava incluído no 

cadastro de SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SCPC por débito 

junto à reclamada no valor de R$ 102,49 (cento e dois reais e quarenta e 

nove centavos) referente ao contrato 0250931653 e inserido em 

21/09/2017. Aduz que desconhece o débito e que sempre honrou com 

seus compromissos financeiros. Ao final requer a declaração de 

inexistência de débito, a exclusão dos débito e do nome do autor no 

cadastro de devedores, 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. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, sendo possível comprovar a extrema semelhança das 

assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Outrossim, não há nos autos notícia de furto 

e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 
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Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007485-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AVELINDA LIMA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007485-43.2017.8.11.0006 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 DANOS MORAIS proposta por 

AVELINDA LIMA CAMPOS em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora 

que alegando a autora que ao fazer compras na cidade foi surpreendido 

ao submeter seu nome para apreciação de crédito, pois lhe foi negado sob 

argumento de que seu nome consta incluso nos órgãos de proteção ao 

credito SPC/SERASA. Aduz que inconformado, procurou o órgão de 

proteção ao crédito e foi constatado que seus dados pessoais estavam 

inserido no cadastro de devedores por registro efetuado pela empresa 

requerida no valor de R$ 149,96 (cento quarenta nove reais e noventa 

seis centavos), incluso em 12/01/2015, referente ao contrato nº 

0208765151, débito esse que desconhece, pois nunca teve qualquer 

relação jurídica com a requerida, bem como não recebeu cobrança nem foi 

notificado acerca da inclusão no cadastro de devedores. Ao final requer a 

declaração de inexistência de débito, a exclusão da cobrança ilegal, e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. 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. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, sendo possível comprovar a extrema semelhança das 

assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Outrossim, não há nos autos notícia de furto 

e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. 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) DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, 

nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser 

revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código 

de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na 

forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007488-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO 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: 1007488-95.2017.8.11.0006 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 RONALDO DOS 

SANTOS 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$ 175,33 (Cento e setenta e cinco 

reais e trinta e três centavos), em 28/11/2016 gerado em tese sob o 

número de contrato 2123474989, 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. A requerida suscitou, ainda, preliminar ausência de comprovante de 

endereço em nome da autora. Contudo, ainda que a parte autora 

precisasse juntar comprovante de endereço em seu nome, verifico que a 

contestação trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o mérito 

do feito no estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente 

preliminar. 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. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema, 

restou localizado o contrato, tendo havido regular contratação dos 

serviços pela parte autora, tendo em vista que a linha foi primeiramente 

habilitada na modalidade pré-paga e posteriormente na modalidade pós 

paga por requerimento do autor, e que por mera liberalidade a parte autora 

deixou de pagar as suas faturas, deixando em aberto as faturas que 

ensejaram na negativação de seu nome. Ocorre que o Requerido 

apresentou telas comprobatórias e histórico de pagamento realizado pela 

parte autora, e não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que 

tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 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 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007489-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

WILLIAM GARCETE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007489-80.2017.8.11.0006 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 WILLIAM GARCETE 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$ 181,88 (Cento e oitenta e um reais e oitenta e oito 

centavos), em 18/04/2014 gerado em tese sob o número de contrato 

2109553015, 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 não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que após pesquisa pelo 

CPF restou localizada a conta em nome da autora, já cancelada, restando 

evidente que houve regular contratação dos serviços e utilização dos 

serviços por longo período, não havendo que se falar em dano moral, haja 

vista que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por sua 

culpa exclusiva, haja vista que ele deixou de cumprir com sua 
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contraprestação, qual seja, efetuar o pagamento das faturas. Ocorre que 

o Requerido apresentou telas comprobatórias e histórico de pagamento 

realizado pela parte autora, e não há nos autos notícia de furto e ou perda 

dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que 

tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007492-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHA CHAVES (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: 1007492-35.2017.8.11.0006 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 AGOSTINHA CHAVES 

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$ 676,79 (Seiscentos e setenta e seis reais e 

setenta e nove centavos), em 15/07/2013 gerado em tese sob o número 

de contrato 2119901698, e no valor de no valor de R$ 213,78 (Duzentos e 

treze reais e setenta e oito centavos), em 14/06/2013 gerado em tese sob 

o número de contrato 212039324, impossibilitando que o autor realizasse 

compras no comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito 

em resolver a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. REJEITO 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. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato assinado pelo 

autor, sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas 

com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial e no Termo de 

Audiência, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO 

- CONSUMIDOR INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO 

DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE 

DEPOSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 0DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 
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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: 1006551-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JUAREZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006551-85.2017.8.11.0006 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 JUAREZ ALVES DA 

SILVA em desfavor de BANCO ITAUCARD 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$ 885,65 (oitocentos e 

oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), em 04/04/2017 gerado 

em tese sob o número de contrato 001867648150000, 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 não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que a autora contratou 

cartão de crédito, e inclusive realizou o pagamento por diversos meses, 

no entanto deixou de quitar sua fatura, gerando débito que foi lançado em 

seu nome no cadastro dos devedores. Ocorre que o Requerido 

apresentou áudio, telas comprobatórias e histórico de pagamento 

realizado pela parte autora, o que não foi impugnado pela autora. Assim, 

restou demonstrada a contratação pelo autor. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto nos termos do artigo 8º da Lei 9099/95 por ter sido pleiteado 

por pessoa jurídica de direito privado. 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: 8011214-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011214-89.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta por SILVANA APARECIDA DE LIMA em desfavor 

de VIVO S.A., alegando a autora que foi surpreendida ao tentar realizar 

compras no crediário, no comercio local desta cidade, quando, durante a 

verificação dos dados, foi constatado que o seu nome estava incluso nos 

órgãos de restrição ao crédito por registro efetuado pela empresa 

requerida no valor de R$ R$ 168,50, incluso em 06/04/2015, referente ao 

contrato nº 0225096644, débito esse que desconhece, pois nunca teve 

qualquer relação jurídica com a requerida, bem como não recebeu 

cobrança nem foi notificado acerca da inclusão no cadastro de 

devedores. Afirma que desconhece o débito e que a reclamada não 

cumpriu com sua obrigação legal de notificar a parte reclamante de forma 

premonitória acerca da inscrição nos órgãos de cadastros restritivos. Ao 

final requer a exclusão do nome do autor do cadastro de devedores, bem 

como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema 

localizou conta/linha vinculada ao CPF da autora, tendo havido regular 

contratação dos serviços pela parte autora, chegando a autora a quitar 

algumas faturas. Ocorre que o Requerido apresentou telas 

comprobatórias e histórico de pagamento realizado pela parte autora, e 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de 

contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Em 

relação à ausência de prévia notificação da anotação, esta é de 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme 
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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 

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) 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 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto nos termos do artigo 8º da Lei 9099/95 por ter sido pleiteado 

por pessoa jurídica de direito privado. 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: 1005473-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CAMARGO FERREIRA (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005473-56.2017.8.11.0006 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 Danos Morais e Tutela 

Antecipada proposta por THIAGO CAMARGO FERREIRA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que, ao fazer compras por crediário 

em um comércio local, tomou conhecimento que a Requerida havia inserido 

seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 

210,15 (duzentos e dez Reais e quinze centavos). Entretanto, não deve o 

referido valor, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes cuja assinatura é compatível com os documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Concernente ao dever de prévia 

notificação da inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do 

órgão mantenedor nos termos da Súmula 359 do STJ. Rejeito o pedido 

contraposto, uma vez que a Requerida não preenche os requisitos para 

demandar no juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005226-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005226-75.2017.8.11.0006 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 EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais E TUTELA ANTECIPADA proposta por MANOEL DIAS DE 

CARVALHO em desfavor de OMNI S.A – CRÉDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, alegando que ao tentar comprar no crediário em um 

comércio local, foi informado que o Requerido havia inserido seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 815,48 

(oitocentos e quinze Reais e quarenta e oito centavos). Entretanto, não 

deve ao Requerido, razão pela qual a negativação é indevida. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

impugnação, o autor requereu a desistência do feito ante a necessidade 

de perícia grafotécnica, pois, os Juizados Especiais são incompetentes 

para processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, os documentos pessoais 

apresentados para abertura do contrato são os mesmos que instruem a 

inicial; ademais, não há notícias nos autos que a autor tenha perdido os 

documentos ou sido furtado, afastando os indícios de fraude, razão pela 

qual, REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como documentos pessoais compatível com àqueles 

aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Não prospera a tese de nulidade na contratação levantada pelo autor em 

sua impugnação, visto que a proposta de adesão e contrato estão 

devidamente assinados. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido 

de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Rejeito o pedido contraposto, uma vez que 

a Requerida não preenche os requisitos para demandar no juizado 

especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005544-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

EDNEI MARCOS DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005544-58.2017.8.11.0006 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 EDNEI MARCOS DO PRADO em 

desfavor de CLARO S.A., alegando que ao tentar comprar em um 

estabelecimento comercial, foi informado que a Requerida havia inserido 

seu nome no cadastro restritivo de crédito, por um débito no valor de R$ 

237,25 (duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco 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. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que a Requerida demonstrou que a parte autora 

era titular da linha de nº (65) 9249-3112, sendo que a mesma estaria 

cancelada, devido ao inadimplemento por parte do usuário. De mesma 

forma, a Requerida colaciona, em peça de defesa, fatura que dera ensejo 

à inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, fatura 

esta com vencimento em 15/11/2013. No que tange à ausência de contrato 

assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação 

de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 
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de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei n. 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: 1007507-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARILENE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007507-04.2017.8.11.0006 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 CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARILENE DA SILVA 

RIBEIRO em desfavor de CLARO S.A., alegando que ao tentar comprar em 

um estabelecimento comercial, foi informado que a Requerida havia 

inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito, por um débito no valor 

de R$ 138,66 (ceno e trinta e oito reais e sessenta e seis 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. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que a Requerida demonstrou que a parte autora 

era titular da linha de nº (65) 9238-2734, sendo que a mesma estaria 

cancelada, devido ao inadimplemento por parte do usuário. De mesma 

forma, a Requerida colaciona, em peça de defesa, fatura que dera ensejo 

à inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, fatura 

esta com vencimento em 05/07/2015, no valor de R$138,66 (cento e trinta 

e oito reais e sessenta e seis centavos). No que tange à ausência de 

contrato assinado pela parte autora, ressalto que é notório a possibilidade 

da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei n. 

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: 1006258-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1006258-18.2017.8.11.0006 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 Danos Morais proposta 

por MARIA CRISTINA BATISTA DA SILVA em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando que, ao fazer compras por crediário em um 

comércio local, tomou conhecimento que a Requerida havia inserido seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. Entretanto, não deve o referido 

valor, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

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 
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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. Rejeito o pedido da Requerida de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso 

de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes cuja assinatura é compatível com os documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Concernente ao dever de prévia 

notificação da inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do 

órgão mantenedor nos termos da Súmula 359 do STJ. Rejeito o pedido 

contraposto, uma vez que a Requerida não preenche os requisitos para 

demandar no juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006474-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIANA DA SILVA CANDIA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1006474-76.2017.8.11.0006 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 Danos Morais proposta 

por MARIA LUCIANA DA SILVA CANDIA MARQUES em desfavor de 

CLARO S.A, alegando que, ao fazer compras por crediário em um 

comércio local, tomou conhecimento que a Requerida havia inserido seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. Entretanto, não deve o referido 

valor, razão pela qual a inscrição é indevida. 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. A Requerida suscitou preliminar 

de 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 comprovar a 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial. Ademais, o autor não impugnou o contrato juntado, razão pela 

qual, REJEITO a preliminar. A requerida suscitou preliminar ausência de 

comprovante de endereço em nome da autora. Contudo, ainda que a parte 

autora precisasse juntar comprovante de endereço em seu nome, verifico 

que a contestação trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o 

mérito do feito no estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente 

preliminar. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes cuja assinatura é compatível com os documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 
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procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Concernente ao dever de prévia 

notificação da inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do 

órgão mantenedor nos termos da Súmula 359 do STJ. Rejeito o pedido 

contraposto, uma vez que a Requerida não preenche os requisitos para 

demandar no juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006260-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA RUMAO DE BARROS XAVIER (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1006260-85.2017.8.11.0006 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 Danos Morais proposta 

por SILVANA RUMÃO DE BARROS XAVIER em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando que, ao fazer compras por crediário em um 

comércio local, tomou conhecimento que a Requerida havia inserido seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. Entretanto, não deve o referido 

valor, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes cuja assinatura é compatível com os documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Concernente ao dever de prévia 

notificação da inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do 

órgão mantenedor nos termos da Súmula 359 do STJ. Rejeito o pedido 

contraposto, uma vez que a Requerida não preenche os requisitos para 

demandar no juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005498-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOSE WILSON ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005498-69.2017.8.11.0006 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 Danos Morais proposta por JOSÉ WILSON ALMEIDA SILVA 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que a Requerida 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito não 
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contraído por ele. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em impugnação, o autor requereu 

a desistência do feito ante a necessidade de perícia grafotécnica, pois, os 

Juizados Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa. Entretanto, admite-se prova 

técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No 

presente caso, a assinatura do contrato é idêntica àquelas dos 

documentos acostados à inicial; ademais, não há notícias nos autos que a 

autor tenha perdido os documentos ou sido furtado, afastando os indícios 

de fraude, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Em 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. Rejeito o pedido da Requerida de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso 

de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes cuja assinatura é compatível com os documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Concernente ao dever de prévia 

notificação da inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do 

órgão mantenedor nos termos da Súmula 359 do STJ. Rejeito o pedido 

contraposto, uma vez que a Requerida não preenche os requisitos para 

demandar no juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005514-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

NATIA ROSANA PARABA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005514-23.2017.8.11.0006 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 Danos Morais proposta 

por NATIA ROSANA PARABA DE OLIVEIRA em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 
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mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de 

agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

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. Rejeito o pedido da Requerida de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso 

de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes cuja assinatura é compatível com os documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Concernente ao dever de prévia 

notificação da inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do 

órgão mantenedor nos termos da Súmula 359 do STJ. Rejeito o pedido 

contraposto, uma vez que a Requerida não preenche os requisitos para 

demandar no juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005519-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

RODNEY QUINTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005519-45.2017.8.11.0006 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 Danos Morais proposta 

por RODNEY QUINTINO DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A, alegando que ao fazer comprar no comércio foi informado que seu 

nome foi incluído no cadastro restritivo pela Requerida em 02.01.2015, por 

um débito no valor de R$ 172,76 (cento e setenta e dois Reais e setenta e 

seis centavos). Entretanto, não deve o suposto valor. 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 
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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. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes cuja assinatura é compatível com a assinatura do termo de 

audiência assinada pelo autor, bem como os documentos utilizados na 

contratação são os mesmos juntados à inicial. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Concernente ao dever de prévia notificação da 

inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do órgão mantenedor 

nos termos da Súmula 359 do STJ. Rejeito o pedido contraposto, uma vez 

que a Requerida não preenche os requisitos para demandar no juizado 

especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005534-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

REGINALDO OLIVEIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005534-14.2017.8.11.0006 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 Danos Morais proposta 

por REGINALDO OLIVEIRA DA PAIXÃO em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato 

entabulado entre as partes cuja assinatura é compatível com os 

documentos aportados na inicial e termo de troca de chip igualmente 

assinado pelo autor. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 88 de 571



deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Concernente ao dever de prévia 

notificação da inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do 

órgão mantenedor nos termos da Súmula 359 do STJ. Rejeito o pedido 

contraposto, uma vez que a Requerida não preenche os requisitos para 

demandar no juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006471-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

ANESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006471-24.2017.8.11.0006 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 ANESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que mediante consulta de 

seu CPF descobriu que a Requerida havia inserido seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor R$ 101,96 (cento e um Reais e 

nove e seis 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. A requerida suscitou preliminar 

ausência de comprovante de endereço em nome da autora. Contudo, 

ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de endereço em 

seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos elementos 

suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se encontra. 

Assim, REJEITO a presente preliminar. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou extenso histórico 

de pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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: 1005438-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ADINEIA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005438-96.2017.8.11.0006 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 Débito c/c Danos Morais proposta 

por ADNEIA GARCIA DE OLIVEIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A, alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

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 
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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. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes cuja assinatura é compatível com os documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Concernente ao dever de prévia 

notificação da inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do 

órgão mantenedor nos termos da Súmula 359 do STJ. Rejeito o pedido 

contraposto, uma vez que a Requerida não preenche os requisitos para 

demandar no juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006523-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DA SILVA CARVALHO (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

 

Proc. 1006523-20.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta 

por LUIZ CLÁUDIO DA SILVA CARVALHO em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes cuja assinatura é compatível com os documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 
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evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Concernente ao dever de prévia 

notificação da inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do 

órgão mantenedor nos termos da Súmula 359 do STJ. Rejeito o pedido 

contraposto, uma vez que a Requerida não preenche os requisitos para 

demandar no juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005472-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RICHARD NIXON RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005472-71.2017.8.11.0006 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 RICHARD NIXON 

RIBEIRO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que jamais 

utilizou os serviços ou adquiriu os produtos do Requerido, foi negativado 

pelo mesmo referente a um débito no valor de R$ 1.409,80 (mil e 

quatrocentos e nove Reais e oitenta 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. O Requerido impugnou o valor 

da causa atribuído pelo autor. Com efeito, o valor da causa atribuído pelo 

autor não obedeceu o disposto no artigo 292, V do CPC e Enunciado 39 do 

FONAJE. Isto porque não quantificou o valor dos danos morais. Nos 

termos do artigo e enunciado supracitados, o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico pretendido. Assim, com fulcro no 

artigo 292 §3º do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 6.409,80 (seis mil e 

quatrocentos e nove Reais e oitenta centavos), utilizando por parâmetro o 

valor de condenações por danos morais arbitrados por este Juizado. O 

Requerido 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. A Requerida suscitou preliminar de 

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 comprovar a 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial. Ademais, o autor não impugnou o contrato juntado, razão pela 

qual, REJEITO a preliminar. 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 

trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes cuja assinatura é 

compatível com os documentos aportados na inicial. Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 
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previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Concernente ao dever de prévia notificação da 

inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do órgão mantenedor 

nos termos da Súmula 359 do STJ. Rejeito o pedido contraposto, uma vez 

que a Requerida não preenche os requisitos para demandar no juizado 

especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006343-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

OLIVELTON SANTANA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006343-04.2017.8.11.0006 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 OLIVELTON SANTANA DA SILVA 

RAMOS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor R$ 137,58 (cento e 

trinta e sete Reais e cinquenta e oito 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. A requerida suscitou preliminar 

ausência de comprovante de endereço em nome da autora. Contudo, 

ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de endereço em 

seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos elementos 

suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se encontra. 

Assim, REJEITO a presente preliminar. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou extenso histórico 

de pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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: 1005430-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005430-22.2017.8.11.0006 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 Danos Morais proposta 

por MARIA APARECIDA BENTO em desfavor de CLARO S.A, alegando que 

não contratou os serviços da Requerida, no entanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. A Requerida suscitou preliminar 

de 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 comprovar a 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Pelo mesmo fundamento, 

rejeito o pedido de desistência do autor. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 
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sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes cuja assinatura é compatível com os documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Concernente ao dever de prévia 

notificação da inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do 

órgão mantenedor nos termos da Súmula 359 do STJ. Rejeito o pedido 

contraposto, uma vez que a Requerida não preenche os requisitos para 

demandar no juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005432-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO RONDON (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005432-89.2017.8.11.0006 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 MARCELO RIBEIRO 

RONDON em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que jamais 

utilizou os serviços ou adquiriu os produtos do Requerido, no entanto, foi 

negativado pelo mesmo indevidamente. 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 sua impugnação, o autor 

suscitou a 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 comprovar a 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial. razão pela qual, REJEITO o pedido de desistência do autor. 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 trouxe aos autos Termo de 

Confissão de Dívidas e Outras Avenças cuja assinatura é compatível com 

os documentos aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia 

de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Concernente ao dever de prévia 

notificação da inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do 

órgão mantenedor nos termos da Súmula 359 do STJ. Rejeito o pedido 

contraposto, uma vez que a Requerida não preenche os requisitos para 

demandar no juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 
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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: 1007412-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA PEREIRA (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

 

Proc. 1007412-71.2017.8.11.0006 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 EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais proposta por ANDERSON ROCHA PEREIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que não comprou pela internet, não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 169,40 (cento e 

sessenta e nove Reais e quarenta 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. Em impugnação, o autor 

requereu a desistência do feito ante a necessidade de perícia 

grafotécnica, pois, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, os documentos pessoais 

apresentados para abertura do contrato são os mesmos que instruem a 

inicial; ademais, não há notícias nos autos que a autor tenha perdido os 

documentos ou sido furtado, afastando os indícios de fraude, razão pela 

qual, REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como documentos pessoais compatível com àqueles 

aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Ademais, a Requerida apresentou histórico de pagamento por meses 

subsequentes o que corrobora a ausência de conduta fraudulenta. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. Rejeito o pedido contraposto, uma vez que a 

Requerida não preenche os requisitos para demandar no juizado especial 

elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007420-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ANA DA GUIA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1007420-48.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais proposta por ANA DA GUIA CAMPOS DA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que não comprou pela 

internet, não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 

151,34 (cento e cinquenta e um Reais e trinta e quatro 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. Em impugnação, o autor requereu a desistência do feito ante a 

necessidade de perícia grafotécnica, pois, os Juizados Especiais são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, os 

documentos pessoais apresentados para abertura do contrato são os 

mesmos que instruem a inicial; ademais, não há notícias nos autos que a 

autor tenha perdido os documentos ou sido furtado, afastando os indícios 

de fraude, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial, pois esta preenche os requisitos do artigo 319 do CPC. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 
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a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como documentos pessoais compatível com àqueles 

aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. Rejeito o pedido contraposto, uma vez que a 

Requerida não preenche os requisitos para demandar no juizado especial 

elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007418-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCI DE JESUS DUARTE (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007418-78.2017.8.11.0006 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 FRANCI DE JESUS DUARTE em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor R$ 19,26 (dezenove Reais e 

vinte e seis 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. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Rejeito o pedido contraposto, 

uma vez que a Requerida não preenche os requisitos para demandar no 

juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. Ante o exposto: 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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: 1007436-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

BEJANIR CEZARIO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1007436-02.2017.8.11.0006 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 EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais proposta por BEJANIR CEZARIO CORREA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta negativou seu nome, por um débito no valor de 
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R$ 861,22 (oitocentos e sessenta e um Reais e vinte e dois 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. Em impugnação, o autor requereu a desistência do feito ante a 

necessidade de perícia grafotécnica, pois, os Juizados Especiais são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, os 

documentos pessoais apresentados para abertura do contrato são os 

mesmos que instruem a inicial; ademais, não há notícias nos autos que a 

autor tenha perdido os documentos ou sido furtado, afastando os indícios 

de fraude, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como documentos pessoais compatível com àqueles 

aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. Rejeito o pedido contraposto, uma vez que a 

Requerida não preenche os requisitos para demandar no juizado especial 

elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005515-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ANTONIO GARCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005515-08.2017.8.11.0006 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 REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO GARCIA FERNANDES em 

desfavor de ITAU UNIBANCO S.A, alegando que não contratou os 

serviços do Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 134,18 (cento e trinta e 

quatro Reais e dezoito 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido argumenta que a parte autora é titular da 

conta bancária 37307-0, agencia 0527 e nesta utilizou empréstimo 

pessoal, onde os valores são creditados na conta do correntista. Ocorre 

que o autor deixou de depositar saldo suficiente para suprir os débitos. O 

Requerido trouxe aos autos extrato da conta corrente da parte autora, que 

comprova o depósito do valor do empréstimo questionado. É fato notório 

que os empréstimos pessoais são realizados nos caixas autoatendimento, 

necessitando apenas do cartão e senha pessoal. Ademais, o autor 

apresentou impugnação genérica não negando que o valor do empréstimo 

consignado tenha sido creditado em sua conta. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Rejeito o pedido contraposto, 

uma vez que a Requerida não preenche os requisitos para demandar no 

juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. Ante o exposto: 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. 
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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: 1004116-41.2017.8.11.0006

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:

ADRIANO ANDRADE BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004116-41.2017.8.11.0006 Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por D. M. DE SOUZA LARA MÓVEIS E UTILIDADES - EPP em face 

de ADRIANO ANDRADE BORGES, alegando ser credor do Requerido no 

valor atualizado de R$ 2.055,92 (dois mil e cinquenta e cinco Reais e 

noventa e dois centavos) referente venda de uma cama de casal, colchão 

e guarda roupa. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada 

foi citada, entretanto não compareceu à audiência, tornando-se revel nos 

termos do artigo 20 da Lei 9099/95. Assim, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de 

Processo Civil, 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 assiste à 

parte autora, uma vez que não houve pela reclamada impugnação aos 

fatos narrados na inicial. O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. A autora juntou aos autos 

promissórias emitidas para a Requerida e contrato de compra e venda, ao 

passo que esta não comprovou que tenha quitado o débito. Por estas 

razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a parte reclamada a 

pagar ao reclamante o valor de R$ R$ 2.140,10 (dois mil e cento e 

quarenta Reais e dez centavos) devidamente corrigido e acrescido de 

juros de mora a partir da decisão pelo índice INPC. Sem custas ou 

honorários, nesta fase (LJE, art. 55).. Sem custas ou honorários, nesta 

fase (Art. 55, LJE). 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: 8011438-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL REGIS DE LIMA (REQUERENTE)

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT 

(ADVOGADO(A))

MONIQUE ABREU GAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO S/A. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011438-27.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE repetição de indébito c/c indenização por danos morais e 

antecipação de tutela proposta por ELIEL REGIS DE LIMA em desfavor 

SUBMARINO S.A e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, alegando que 

em 19.10.2015 comprou no site da primeira Requerida duas passagens da 

Requerida Azul pelo valor de R$ 1.698,54 (mil e seiscentos e noventa e 

oito Reais e cinquenta e quatro centavos) para sua esposa e filha. Ocorre 

que no dia seguinte recebeu um e-mail da Requerida Submarino 

informando o cancelamento da compra, razão pela qual adquiriu novas 

passagens para o mesmo trecho no site decolar, cujo voo também seria 

operado pela segunda Requerida. Contudo, observou na sua fatura que, 

embora a passagem comprada no site Submarino tenha sido cancelada, 

havia duas cobranças em sua fatura de cartão de crédito em favor da 

Requerida Azul, referente às aquisições com a primeira Requerida e com a 

Decolar, respectivamente. Narra as inúmeras tratativas para solução do 

impasse administrativamente, sem êxito. 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. Deixo de acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva das Requeridas, pois, trata-se de relação 

consumerista e as Requeridas compõe a cadeia de fornecedores de 

serviços. Assim, segundo inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos 

causados ao consumidor devem ser respondidos de forma objetiva, pelas 

Reclamadas, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, pois, conforme documentação que instruiu a inicial, a compra foi 

realizada pelo autor e debitada no cartão de crédito de sua titularidade. 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. Em sua contestação, a Requerida 

Submarino aduz que houve conflito sistêmico, mas que a situação já 

estava sendo regularizada no intuito de restituição de valores ao autor, o 

que não ocorreu. O que se tem de relevante para o deslinde da ação é 

que o autor pagou no total por oito passagens (ida e volta), quando na 

realidade utilizou apenas quatro (duas de ida e duas de volta). No 

presente caso é flagrante a falha na prestação de serviço e violação às 

normas do direito do consumidor. 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 o autor não se beneficiou do serviço 

aéreo tal como pago, razão pela qual a restituição do valor é a medida que 

se impõe, de forma simples, uma vez que não preenche aos requisitos do 

parágrafo único do artigo 42 do CDC. No que tange ao pedido de danos 

morais, tenho que, considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante, e o caráter 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 97 de 571



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 CONDENAR 

as reclamadas, solidariamente, a restituírem à reclamante o valor de R$ 

1.698,54 (mil e seiscentos e noventa e oito Reais e cinquenta e quatro 

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 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 

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: 1003795-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO: 1003795-06.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JESSICA PEREIRA DA 

SILVA em face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A (CLARO 

TV), alegando que possuía com a Requerida o plano de telefonia no valor 

de R$ 46,00 (quarenta e seis Reais). Contudo, em 02.10.2016 o plano 

migrou para Claro Max no valor de R$ 70,89 (setenta Reais e oitenta e 

nove centavos), sem anuência da autora. 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. Acolho o pedido de retificação do polo passivo nos 

termos pleiteado. No presente caso, a parte autora se encontra protegida 

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. Logo, 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. Em sua peça defensiva, a Requerida aduz que não há 

danos morais a ser reparados, uma vez que os fatos narrados pela autora 

configuram mero aborrecimento. No mais, não comprovou que a autora 

tenha solicitado ou autorizado a migração do plano. É clarividente a 

conduta abusiva da Requerida em cobrar valores superiores ao plano 

contratado. 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. 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 autor pagasse valores superiores ao 

previamente convencionado. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança adicional, a declaração da inexistência do débito dos valores 

excedentes a R$ 46,00 (quarenta e seis) Reais, é medida que se impõe, 

inclusive com a restituição em dobro deste valor comprovadamente pago, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC. 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, pois, conforme protocolos 

apresentados, a parte autora vivenciou uma saga com inúmeras tentativas 

de solução frustradas administrativamente. 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. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para: a) Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento 

da 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; b) DETERMNAR que a Requerida restitua, em dobro, 

o valor excedente a de R$ 46,00 (quarenta e seis Reais), pagos a partir de 

outubro/2016, totalizando R$ 298,68 (duzentos e noventa e oito Reais e 

sessenta e oito 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; 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: 1007335-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERNANDES DE ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

MAURICIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

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: 1007335-62.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

ADILSON FERNANDES DE ARAUJO COSTA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando que 

solicitou o ressarcimento do valor de aparelhos queimados por queda de 

energia, no entanto, foi indeferido uma vez que a Requerida solicitou dois 

laudos. Ocorre que o autor não localizou outro técnico e pediu indicação à 

Requerida de empresa autorizada/credenciada não sendo respondido. 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. Não há que 
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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 suscitada pela 

Requerida, pois, conforme processo administrativo juntado pela Requerida 

aos autos, foi realizada vistoria in loco , cujo parecer técnico concluiu pela 

procedência da reclamação. 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 sustenta que a parte autora não apresentou todos os 

documentos solicitados. Entretanto, conforme disposto no artigo 206 §11 

da Resolução 414/2010 da ANEEL a apresentação de, no máximo, dois 

laudos é faculdade e não obrigatoriedade para deferimento do 

ressarcimento. Ademais, extrai-se do processo administrativo que foi 

realizado vistoria na unidade consumidora do autor, cujo parecer técnico 

concluir pela procedência da reclamação, sendo injustificada o 

indeferimento. Cabe frisar que responsabilidade do fornecedor de serviço 

público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 do CDC1). A reclamada, 

portanto, responde pelos danos causados a eletro-eletrônicos de seus 

usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do 

consumidor, o que aqui não se verifica. Nesse sentido, as provas 

produzidas nos autos demonstram o dano nos aparelhos compatível com o 

problema apontado. O defeito na prestação do serviço, assim, está na 

ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da reclamada, pois é 

dever desta garantir a segurança dos serviços prestados, consoante 

imposição legal (art. 22 do CDC). Dessa forma, comprovado o defeito no 

serviço, os danos e o nexo de causalidade, verifica-se que há dever da 

reclamada de suportar os custos do aparelho queimado no valor total de 

R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco Reais), conforme orçamento 

apresentado pela Reclamante. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com o dano 

sofrido em decorrência da falha na prestação de serviço oferecido pela 

Reclamada e o caráter punitivo-pedagógico aplicado a esta, 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: a) Condenar, a título 

de danos morais, a empresa ré ao pagamento da 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 o faço, 

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

Processo Civil. b) Condenar a Requerida a restituir à parte autora o valor 

de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco Reais) 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 

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: 1001853-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DIEGO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1001853-70.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

DIEGO TEIXEIRA DA SILVA em desfavor de OI S.A., alegando que era 

assinante do serviço de telefonia e internet linha 3224-1946. Por motivos 

profissionais, transferiu a referida linha para seu escritório, contudo, foi 

informado que para aquele endereço não havia porta para instalação de 

internet. Mesmo assim, permaneceu pagando integralmente o plano que 

incluía o serviço de internet. Nesse período o autor contratou a linha 

3223-1961 para sua residência, com serviço de internet incluso. Após 

utilizar a linha 3224-1946 por três meses sem internet, o autor optou por 

cancelá-la, pois, estava pagando pelo serviço sem utilizá-lo, contudo, foi 

convencido pelo atendente a transferir esta linha para sua residência, 

onde havia disponibilidade de 10 mega de internet. Entretanto, mais uma 

vez a internet não foi instalada e o autor ficou sem internet das duas 

linhas de sua titularidade. Além disso, a Requerida emitiu cobranças dos 

serviços não disponibilizados e negativou o nome do autor. 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 incompetência do Juizado Especial por necessidade 

de perícia, pois, conforme informado pela atendente da Requerida no áudio 

juntado pelo autor no ID 4607978, a internet do autor não foi instalada. 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 não houve conduta 

passível de reparação. Todavia, o conjunto probatório demonstra a falha 

na prestação de serviço da Requerida, pois, os atendentes desta 

lubridiaram o autor com informações de que o serviço de internet poderia 

ser instalado em sua residência, e, mesmo o autor tendo pago pelo 

mesmo, isto não ocorreu. Ainda, a Requerida negativou o nome do autor 

por serviço que sequer disponibilizou, o que por si só configura os danos 

extrapatrimoniais. 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, 
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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) Confirmar a liminar proferida; 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; 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: 1006565-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

SERGIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006565-69.2017.8.11.0006 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 E MATERIAIS proposta por SERGIO FERREIRA DA 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que não 

comprou pela internet, não contratou os serviços do Requerido, no 

entanto, foi negativado pelo Requerido referente a um débito no valor de 

R$ 38,50 (trinta e oito 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 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido impugnou o valor 

da causa atribuído pelo autor. Com efeito, o valor da causa atribuído pelo 

autor não obedeceu o disposto no artigo 292, V do CPC e Enunciado 39 do 

FONAJE. Isto porque não quantificou o valor dos danos morais. Nos 

termos do artigo e enunciado supracitados, o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico pretendido. Assim, com fulcro no 

artigo 292 §3º do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 3.038,50 (três mil e 

trinta e oito Reais e cinquenta centavos). O Requerido 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. 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. 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. Considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 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. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 
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valor módico não cumpriria tal propósito. 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 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: 1006562-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ALTIERES NATAL JERONIMO BIANCHINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006562-17.2017.8.11.0006 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 E MATERIAIS proposta por ALTIRES NATAL 

JERONIMO BIANCHINI em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando 

que não comprou pela internet, não contratou os serviços do Requerido, 

no entanto, foi negativado pelo Requerido referente a um débito no valor 

de R$ 140,40 (cento e quarenta Reais e quarenta 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. O 

Requerido impugnou o valor da causa atribuído pelo autor. Com efeito, o 

valor da causa atribuído pelo autor não obedeceu o disposto no artigo 292, 

V do CPC e Enunciado 39 do FONAJE. Isto porque não quantificou o valor 

dos danos morais. Nos termos do artigo e enunciado supracitados, o valor 

da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Assim, 

com fulcro no artigo 292 §3º do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 

3.140,40 (três mil e cento e quarenta Reais e quarenta centavos). O 

Requerido 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. O Requerido 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. 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. Considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 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. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. 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 
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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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002430-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO ALVES ARANTES (REQUERENTE)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (REQUERENTE)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO (REQUERENTE)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002430-14.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS ajuizada por CAIO ALVES ARANTES, 

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO, e PABLO PIZZATTO GAMEIRO em 

face de OI S/A., alegando os autores que requerida ofereceu e contratou 

o serviço de internet com os requerentes, ao que parece, sem ao menos 

verificar a disponibilidade dos serviços na localidade em que aqueles 

decidiram abrir e fixar escritório de advocacia, tendo, inclusive, agendado 

via telefone dia(s) e hora(s) para respectiva instalação. Aduz que a 

requerida agendou e reagendou o serviço de instalação de internet no 

decorrer da semana do mês de abril (01 a 07.04.2017), emitindo, inclusive, 

pretensas ordens de serviços (OS´s) a funcionários da filial localizada em 

Cáceres-MT, o que repercutiu em diversos atrasos e adiamentos na 

inauguração do escritório de advocacia que os requerentes pretendem 

abrir em Cáceres-MT, causando assomados e reiterados prejuízos ao 

requerentes, que necessitam da instalação de internet para o trabalho. Ao 

final requer a concessão de tutela provisória de urgência para determinar 

que a referida promova a imediata instalação de internet, nos termos 

contratados, e no mérito requer a confirmação da tutela antecipada e a 

condenação em 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. 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 à hipossuficiência das partes autoras 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 os fatos extintivos de sua responsabilidade. A 

requerida contesta a ação argumentando que a parte autora é titular do 

terminal fixo junto à requerida desde 22.02.2017, que encontra-se 

devidamente instalado e sem qualquer tipo de bloqueio/interferência, não 

devendo persistir as alegações iniciais, merecendo portanto total 

improcedência os pedidos iniciais. Em sua impugnação os autores alegam 

que o serviço só está sendo prestado em razão da decisão proferida nos 

presentes autos, obrigando a requerida a realizar de imediato a instalação 

do serviço, sob pena de multa diária, e que mesmo assim, somente foi 

instalado dezesseis dias após o recebimento da intimação. No caso em 

tela, é indiscutível a contratação dos serviços da requerida para 

instalação de internet, e que por diversas vezes foi agendado a 

instalação, mas desmarcada e reagendada, não tendo o serviço sido 

instalado. Sendo assim, é evidente que a requerida incorreu em falha na 

prestação de serviço por não tê-lo disponibilizado na forma contratada, e 

que mesmo após diversas tentativas de solucionar o caso com o 

representante da requerida, não conseguiu a instalação do serviço, que 

somente foi instalado após determinação judicial. O art. 14 da Lei n.º 

8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos, respondendo pelos danos causados 

independente de culpa. Embora o descumprimento contratual, por si só, em 

regra, não dá ensejo à reparação por danos morais, tenho que a situação 

experimentada pelos autores ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, 

atingindo seu íntimo, pois, contratou o serviço, mas não foi instalado, 

causando prejuízos aos requerentes. 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. Desta feita, a indenização deve ser fixada 

seguindo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

guardando, ao mesmo tempo, um caráter pedagógico, a fim de punir a 

reclamada pela conduta reprovável praticada, evitando que seja cometida 

novamente. Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, tenho que 

o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela razoável, 

diante do caráter eminentemente pedagógico da medida. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) 

CONDENAR a requerida ao pagamento a título de danos morais aos 

autores no valor de R$ 3.000,00 (três 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, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ; b) CONFIRMAR a antecipação de tutela concedida; c) CONDENAR a 

requerida ao pagamento da multa por quinze dias de descumprimento da 

liminar proferida, no valor de R$ 3.000,00, incidindo-se correção monetária 

a partir da data do arbitramento. Deixo de condenar em 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 a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006367-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JUCILEI APARECIDA CHAVES 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: 1006367-32.2017.8.11.0006 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 JUCILEI APARECIDA 

CHAVES 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 no valor de R$ 198,24 (cento e 

noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), em 29/10/2016 gerado em 

tese sob o número de contrato 0236494398, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 102 de 571



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. 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: 1006780-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

MEX LOPES TOLEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006780-45.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MEX LOPES 

TOLEDO em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL I, alegando a autora que pleiteou 

um crediário para aquisição de artigos pessoais, momento em que lhe foi 

informado da existência de uma pendência financeira, que posteriormente 

constatou ser perante a reclamada. Afirma que as inserções junto aos 

órgãos de proteção ao crédito constam da data 14/01/17 no valor de R$ 

612,46 (Seiscentos e doze reais e quarenta e seis centavos) referente ao 

contrato nº 56044052661, e outra na data 14/01/17, no valor de R$ 497,60 

(quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) referente ao 

contrato nº 16128953841, débitos que desconhece. Ao final requer a 

declaração de anulação do negócio jurídico e a inexistência de débito, e 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. 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 

incompetência do juizado em razão de necessidade de perícia contábil, 

posto que desnecessário para a solução da lide. Indefiro o pedido da 

reclamada que pugnou pelo comparecimento pessoal da parte autora, uma 

vez que, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção da referida prova, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. 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. A requerida alega 

que o débito é oriundo de cessão entre a Natura Cosméticos S.A. e a 

requerida, entretanto, não trouxe provas que corroborem suas alegações, 

e demonstrem a legitimidade do débito. 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, 
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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$ 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) 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$ 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; 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: 1002487-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EVANDRO REGIS DE LIMA (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: 1002487-32.2017.8.11.0006 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 E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

EVANDRO REGIS DE LIMA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que a autora alega que 

pretendendo realizar cadastro e compra parcelada em comércio desta 

cidade, foi surpreendido e exposto à situação vexatória e humilhante, pois 

tomou ciência por ocasião de consulta cadastral que seu nome 

encontra-se inserido em órgão de proteção ao crédito, em razão de 

negativação realizada indevidamente pela Requerida, referente a contrato 

de nº 0001952597201611 no valor de R$ 168,18 (Cento e sessenta e oito 

reais e dezoito centavos) inserido em 12/01/2017 Afirma que mantém 

relação consumerista com a requerida, todavia é consumidor adimplente, 

tendo em vista que paga escorreitamente as faturas inerentes a sua 

Unidade Consumidora, sendo certo que não remanesceu [ou remanesce] 

qualquer pendência que viesse a ensejar cobrança e inscrição do nome 

do Requerente em serviço de proteção ao crédito. Aduz que a 

negativação é indevida, e ocorreu sem que recebesse aviso prévio, e ao 

tentar solucionar o caso junto à requerida, não obteve êxito. Ao final 

requer a declaração de inexistência de débito, a nulidade da restrição em 

seu nome, e a condenação da requerida em indenizar pelos danos 

sofridos. Em sua peça defensiva, a requerida afirma que a fatura 

questionada só foi adimplida dois meses após o vencimento, fazendo 

assim com que seu nome fosse incluído devidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passamos ao mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. De acordo com os 

documentos trazidos com a inicial, resta evidenciado que o pagamento da 

fatura discutida ocorreu em 31/12/16, e que o nome do autor foi inserido 

no cadastro dos devedores em 12/01/2017. Sendo assim, é inequívoco 

que no momento da inserção de seus dados no cadastro de devedores, o 

autor estava em dia com o pagamento de suas faturas, e que mesmo 

assim a requerida inseriu o nome do autor no cadastro dos devedores. 

Fica evidente que a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia demonstrar a legitimidade da 

cobrança, o que não fez, uma vez que em sua peça defensiva a parte ré 

não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil 

a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência de débito da parte autora com a parte ré no 

que se refere à fatura discutida, bem como a declaração de ilegitimidade 

da negativação é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 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$ 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 
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prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré no que se refere ao débito aqui discutido, e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à 

parte autora da 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 CONFIRMO a antecipação de tutela 

concedida determinando a exclusão definitiva do nome do autor no 

cadastro de inadimplentes, 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). Havendo pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato 

levantamento. 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: 1006810-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ- UNOPAR, (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ BERMEJO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006810-80.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Defiro o 

pedido de retificação do polo passivo. Promova a Senhora Gestora a 

alteração, conforme requerido na contestação. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por LETICIA 

OLIVEIRA DE SOUZA em desfavor de UNIVERSIDADE NORTE DO 

PARANÁ-UNOPAR, alegando a autora que fez o vestibular na instituição 

ré, a fim de testar seus conhecimentos, não tendo intenção de ingressar 

na faculdade. Afirma que após a aprovação, constando apenas a relação 

de documentos necessários para a matrícula, não realizou a matrícula, 

muito menos assinou qualquer contrato junto ao estabelecimento de 

ensino. Aduz que a requerida começou a ligar cobrando a realização da 

matrícula, porém a autora negou que tinha intenção de se matricular e 

tornar acadêmica da requerida, e que posteriormente passou a cobrar os 

valores das mensalidades, alegando que estavam em atraso. Sustenta 

que recebeu correspondência do SERASA constando que seu nome seria 

negativado caso não realizasse o pagamento da dívida, e que ao dirigir-se 

a loja Gazin, com o intuito de comprar uma cama no crediário, foi 

surpreendida com seu nome já negativado pela requerida por débitos nos 

valores de R$ 295,60, referente ao contrato nº 172778355, de R$ 295,60, 

referente ao contrato nº 171586203, de R$ 295,60, referente ao contrato 

nº 170437912, de R$ 295,60, referente ao contrato nº 169135160, de R$ 

295,61, referente ao contrato nº 168263337, todos inseridos no cadastro 

dos devedores em 22/07/2017. Defende que nunca realizou a matrícula, 

sequer assistiu uma aula na referida instituição, portanto, inexiste tal 

dívida, já que nunca ingressou efetivamente na faculdade UNOPAR, 

reiterando-se que nenhum contrato foi assinado. Ao final requer a 

declaração de inexistência de débito, e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Em sua peça 

defensiva, a requerida afirma que a autora se matriculou perante a 

instituição de ensino e esta disponibilizou as aulas, não havendo que se 

falar em ilegalidade da cobrança dos débito. Narra que o pleito autoral se 

funda na alegação de que a ré não efetuou o cancelamento de sua 

matrícula e que estaria cobrando valores atinentes às mensalidades, 

entretanto que que não existe requerimento administrativo formulado pela 

parte Autora perante a ré, questionando a alegada abusividade ou, ainda, 

tentando renegociar o montante. 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. 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 efetivado a matrícula junto à instituição de 

ensino que originou a negativação. Na relação de documentos 

necessários para matrícula de calouros na Universidade Norte do Paraná 

trazida pelo autor, um dos itens necessários é “08. O requerimento de 

matrícula deverá ser assinado por aluno maior de idade. Quando menor, 

pelo pai ou responsável. Em caso de matrícula efetuada por terceiros, só 

mediante procuração com firma reconhecida.”, logo, é evidente que para a 

efetivação da matrícula, além dos demais documentos listados, é 

necessário o requerimento devidamente assinado pelo aluno, o que não foi 

comprovado pela requerida. 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$ 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 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$ 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; 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
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Processo Número: 1003989-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO NEVES PEREIRA (REQUERENTE)

DIEGO HENRIQUE NEVES ROSA (ADVOGADO(A))

LUCIARA BUENO SEMAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHUAN PABLO DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

CLAYRE GRACIELA LARA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003989-06.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO 

ajuizada por CARLOS EDUARDO NEVES PEREIRA em face de RHUAN 

PABLO DA SILVA COSTA e CLAYRE GRACIELA LARA SILVA, alegando 

que em 05/02/17 em dia ensolarado que fornecia luz solar para total 

visibilidade do trânsito, transitava pela Avenida Talhamares sentido 

Bairro/Centro, local de grande circulação de veículo, em sua motocicleta 

HONDA CG 150 TITAN KS, e que em dado momento, quando o requerente 

se encontrava em frente à Farmácia Balbuena, teve sua trajetória 

interrompida pela colisão provocada pelo veículo conduzido pelo requerido 

que vinha em alta velocidade e surpreendentemente cruzou para a 

contramão ainda que a avenida seja dividida por um canteiro central, e que 

com a colisão, o corpo do requerido foi projetado para trás, causando-lhe 

ferimentos pelo corpo e avarias à sua motocicleta. Aduz que sentia fortes 

dores em seu rosto e em sua perna esquerda provocada pela lesão do 

acidente (quebrou o maxilar e o fêmur em dois lugares) e tinha ferimentos 

aparentes, necessitando ser encaminhado ao Hospital Regional onde 

passou por cirurgias na face e em sua perna, com colocação de 

parafusos e hastes em seu fêmur, tendo ficado por quase um mês 

internado. Afirma que os requeridos jamais se preocuparam em saber das 

necessidades do requerente, que pelas lesões, teve que fazer uso de 

vários medicamentos no auxílio de sua recuperação, necessitou de uma 

alimentação mais balanceada, bem como foi submetido a cirurgias 

delicadas, dependendo sempre de terceiros para todas as atividades que 

devia desenvolver. Sustenta que todo e qualquer contato entre as partes 

foi feito apenas quando o requerente os buscava, e esta sempre se 

esquivou de quaisquer responsabilidades, tendo, até mesmo, intentado 

ludibriar o requerente com a confecção de um recibo no qual se dava por 

satisfeito de todo o ocorrido tão somente com o conserto da motocicleta, 

sendo que ao fazer a devida retificação a segunda requerida mais uma 

vez se negou a efetuar o pagamento do conserto. Ao final requer que em 

caráter liminar, “inaldita altera pars” determine que os requeridos paguem o 

valor do conserto da motocicleta no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos 

reais) e a concessão da tutela de urgência para declarar a 

indisponibilidade dos bens dos requeridos. No mérito, pugnou pela 

ratificação da tutela antecipada e pela condenação dos requeridos pelos 

danos morais e estéticos 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. Foi 

deferida a liminar para o fim de determinar que os requeridos arquem com 

os valores referentes ao conserto da motocicleta, no valor de R$1.600,00, 

o que foi cumprido, conforme id. nº 10010204 e Id. nº 10117979. 

Primeiramente rejeito a preliminar de incompetência do juizado arguida pela 

segunda requerida, CLAYRE GRACIELA LARA SILVA, posto que as 

provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento do feito, 

sendo desnecessária a realização de prova pericial. A segunda requerida 

arguiu ainda preliminar ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que o autor 

não é o real proprietário da motocicleta envolvida no acidente, a qual 

REJEITO, uma vez que tem legitimidade ativa para buscar indenização pelo 

prejuízo ocasionado no veículo atingido o condutor que nele se 

encontrava. REJEITO ainda a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pela segunda requerida, considerando que o proprietário do veículo 

envolvido no acidente tem legitimidade para a demanda, pois responde 

pelo fato da coisa. Assim, é de rigor o reconhecimento da 

responsabilidade solidária do proprietário e do condutor do veículo, pois o 

proprietário do veículo responde pelos danos causados em acidente, 

mesmo que não tenha sido o condutor. (Nesse sentido: TJSP, APL 

00085076420128260604, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de 

Araujo, p. 26/07/2016) Não havendo mais preliminares, 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. Em sua contestação o 

primeiro requerido RHUAN PABLO DA SILVA COSTA alega que trafegava 

pela Avenida Talhamares sentido Centro/Bairro, a aproximadamente 40 KM 

por hora, dentro dos limites de velocidade permitidos, tomando todas as 

precauções e respeitando a sinalização e as normas de trânsito, não 

obstante todas as cautelas, se envolveu no acidente de forma 

involuntária, pois estava na mão correta e ao tentar ultrapassar um veículo 

que estava indo à sua frente, este o “fechou”, ocasionando uma reação 

instantânea no Requerido de tentar desviar, momento em que desviou para 

a contramão vindo a colidir com a motocicleta do Autor, não tendo 

concorrido de nenhuma forma para o desfecho do acidente, pois seria 

caso de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro. Afirma que 

não se furtou de suas responsabilidades, e que após o acidente os 

requeridos tentaram resolver amigavelmente o conflito, tendo inclusive 

aceitado paga o conserto da motocicleta do autor, mas como o autor não 

concordou com os termos do recibo, não houve pagamento extrajudicial. 

Prossegue defendendo que o autor não logrou êxito em comprovar que o 

acidente ocorreu por culpa do requerido, e que o autor não juntou aos 

autos o laudo pericial do local do acidente. Em sua peça defensiva, a 

segunda requerida CLAYRE GRACIELA LARA SILVA alega que o primeiro 

requerido pilotava a motocicleta e que em dado momento, estava 

ultrapassando um veículo que estava a sua frente, porém foi fechado pelo 

mesmo, ocasião em que foi obrigado a desviar para a pista contrária a fim 

de evitar a colisão com um veículo/carro que estava na iminência de 

acontecer quando recebeu uma “fechada”, porém ao evitar esta colisão 

acabou ocorrendo outra, tendo como vítima o ora Requerente, e que o 

acidente não ocorreu por ausência de cautela da requerida, razão pela 

qual a ação deve ser julgada improcedente. Para configuração de 

responsabilidade civil extracontratual, há necessidade de se comprovar 

os seguintes requisitos: culpa, dano e nexo causal entre eles. Analisando 

detidamente o conjunto probatório dos autos, conclui-se que o sinistro 

ocorreu por culpa do Requerido/condutor, resultando em dano à autora, e 

em que pese as alegações das requeridas de que o acidente não teria 

ocorrido por ausência de cautela da requerida e a alegação de excludente 

de responsabilidade por culpa de terceiro, razão não lhes assiste, posto 

que ainda que em caso de manobra de desvio para evitar colisão com 

outro veículo não exclui a responsabilidade de quem causou o acidente, 

mas apenas enseja direito de regresso contra terceiro que criou a 

situação de perigo, nos moldes do art. 930 do Código Civil. Não pode a 

parte autora ser responsabilizada por acidente que não deu causa, e não 

pode a requerida se isentar da culpa pela colisão, quando é incontroverso 

que o requerido invadiu a pista em que o autor transitava, causando o 

sinistro. A autora juntou aos autos documentação médica que comprovam 

que em decorrência do acidente o autor sofreu fratura na face e fêmur, 

bem como a realização de cirurgia. Por sua vez, a Requerida não 

comprovou que tenha prestado auxílio financeiro à autora após o sinistro. 

No que concerne aos danos morais e estéticos pleiteados, conforme 

documentação médica e foto acostada à inicial, a autora além de ter se 

submetido ao procedimento cirúrgico na face e fêmur, ainda é visível as 

sequelas na face do autor em razão do acidente. Evidente que a situação 

de dor, desconforto vivenciada pela autora que por si só ultrapassa o 

mero aborrecimento cotidiano. Desnecessária, portanto, a demonstração 

processual da ocorrência de abalo psicológico, tratando-se, pois, de dano 

moral in re ipsa. Subsiste, pois, o dever de as rés indenizarem a parte 

autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da ré 

e da exemplaridade. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais e estéticos em R$ 13.000,00 (treze 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. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: JULGAR PROCEDENTE o pedido da exordial a fim de: a) 

CONDENAR as reclamadas solidariamente a pagar à parte reclamante a 
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título de danos morais e estéticos, a importância de R$ 13.000,00 (treze mil 

reais), com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária a partir desta 

data (súmula 362 do STJ), e o faço com resolução do mérito a teor do art. 

487, I CPC. b) CONFIRMAR a liminar deferida nos autos; Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição, forte 

no art. 54 e 55 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: 1005359-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE GOMES DA SILVA (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: 1005359-20.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCIANE GOMES 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 no valor de R$ 211,93 (Duzentos e onze reais, e 

noventa e três centavos), em 01/06/2014 gerado em tese sob o número de 

contrato 2115958913, 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 

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. 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. 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. 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: 8010035-23.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO FERNANDES (REQUERENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

MARILENA VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SAEC (SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE CACERES) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010035-23.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

AMARILDO FERNANDES em desfavor de SAEC – SERVIÇOS DE AGUA E 

ESGOTO DE CÁCERES, alegando que em 29.09.2014 solicitou a ligação de 

sua residência junto à rede pública de abastecimento de água, sendo 

informado que para a viabilidade da ligação seria necessário a aquisição 

de materiais, cujas despesas deveriam ser pagas pelo autor. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois, esta preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC. Em sua contestação, a Requerida alega 

impossibilidade orçamentária para atender ao pleito do autor; aduz ainda 

que não houve obrigatoriedade ao mesmo na aquisição dos itens para a 

viabilidade de ligação à rede pública de água. O referido argumento não 

merece respaldo, uma vez que se não houvesse aquisição dos itens pelo 

autor, certamente estaria impossibilitado o acesso à infraestrutura de 

saneamento básico municipal. Cumpre ressaltar que o serviço público de 

saneamento básico é previsto constitucionalmente e está entrelaçado à 

saúde pública e ao meio ambiente, portanto, cumpre ao Poder Público 

adotar medidas a viabilizar o acesso ao mesmo, sem qualquer restrição ou 

limitação, nos termos do disposto nos artigos 23, IX e 175 da Constituição 

Federal. Portanto, indubitável a responsabilidade da Requerida pelo 

pagamento da infraestrutura da rede local. No que tange ao pleito de 

danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor não tenha 

ultrapassado dissabores cotidianos com potencial a abalar sua esfera 

íntima, razão pela qual indefiro o referido pedido. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR a reclamada a ressarcir à parte reclamante, a título de danos 

materiais a importância de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais), de 

forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m. desde a citação válida, 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. 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: 1007484-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CESAR MOREIRA SOARES JUNIOR (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007484-58.2017.8.11.0006 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 AIRTON CESAR 

MOREIRA SOARES JUNIOR em desfavor de BANCO BRADESCO 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$ 

1.041,33 (mil reais e quarenta e um reais e trinta e três centavos), em 

15/11/16 gerado em tese sob o número de contrato 052156431000005FI, 

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. 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, nos 

termos da Súmula 479/STJ, a instituição financeira responde objetivamente 

pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada 

por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. 

Nesse sentido: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) 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 
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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: 1007468-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO PEREIRA SALVADOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007468-07.2017.8.11.0006 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 DANOS MORAIS proposta por 

PAULO ROBERTO PEREIRA SALVADOR em desfavor de VIVO S.A., 

alegando a autora que alegando a autora que ao fazer compras na cidade 

foi surpreendido ao submeter seu nome para apreciação de crédito, pois 

lhe foi negado sob argumento de que seu nome consta incluso nos órgãos 

de proteção ao credito SPC/SERASA. Aduz que inconformado, procurou o 

órgão de proteção ao crédito e foi constatado que seus dados pessoais 

estavam inserido no cadastro de devedores por registro efetuado pela 

empresa requerida no valor de R$ 208,63 (duzentos oito reais e sessenta 

e três), incluso em 14/07/2014, referente ao contrato nº 2141326898, 

débito esse que desconhece, pois nunca teve qualquer relação jurídica 

com a requerida, bem como não recebeu cobrança nem foi notificado 

acerca da inclusão no cadastro de devedores. Ao final requer a 

declaração de inexistência de débito, a exclusão da cobrança ilegal, e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que 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, pois não trouxe aos autos provas da 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. 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 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 
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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: 1007323-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

MARINETE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Processo: 

1007323-48.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por MARINETE DA SILVA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A., alegando a autora que ao tentar fazer compras a crédito 

no comércio local, se deparou com a terrível informação de que seu nome 

estava negativado, pelo que não poderia realizar a compra, e ao realizar 

uma consulta de balcão em seu CPF foi informada que lançamento foi 

efetuado pela requerida por débito no valor de R$ 1.653,01 (Um mil, 

seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo) incluída em 08/07/2016, 

pelo Banco Bradesco, referente ao contrato n. 503276661000053FI. Aduz 

que não contraiu qualquer débito junto à requerida, e nada deve ao banco, 

uma vez que a única relação jurídica que possuía, se tratava de uma conta 

aberta para a finalidade exclusiva de receber seus salários, conforme 

consta no extrato em anexo, e que após não mais prestar serviço para a 

empresa Proguarda Vigilância e Segurança Armada, a conta deixou de ser 

usada, em 2014. Narra que compareceu à agência da requerida e 

conseguiu apenas um extrato bancário, quando percebeu que o requerido 

efetuou cobrança de Seguro prestamista, anuidade de cartão de crédito 

que nunca utilizou, encargos limite de crédito sobre valor de seguro e 

anuidade, tarifas e impostos, todos os meses de 2014 a 2017, quando a 

conta já não mais era utilizada. Sustenta que o banco reclamado mesmo 

após a conta estar desativada/sem uso, e ainda tendo restado na mesma 

um saldo de R$ 20,89 (Vinte reais e oitenta e nove centavos) em 

22/12/2014, e ainda tendo ocorrido um depósito no valor de R$ 50,00 em 

09/02/2015 que a reclamante sequer recorda, o mesmo manteve a conta 

ativa, efetuando cobranças mensais, e quando a dívida chegou nesse 

patamar extraordinário (apenas de taxas, juros, impostos, seguro) 

resolveu sem enviar qualquer notificação à reclamante, sem nunca ter 

efetuado cobrança/telefonema, sem aviso, incluir seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito. Ao final requer a exclusão de seu nome do 

cadastro dos devedores, a declaração de inexistência do débito aqui 

discutido, bem como a condenação em indenização por danos morais. Em 

sua defesa, o banco promovido defende que os débitos que resultaram na 

restrição do nome da parte autora são pertinentes a utilização do limite de 

crédito que ficou em atraso gerando restrição, e que a parte requerente 

parou de utilizar a conta sem encerrar a mesma ou adimplir os débitos em 

abertos, o que foi gerando tarifa, tarifas estas que foram cobradas do 

limite, gerando encargos, ocasionando restritivo. 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. Primeiramente REJEITO a 

preliminar de ausência de comprovante de residência em nome da parte 

autora, posto que o comprovante de endereço juntado pela parte autora 

está em nome de seu genitor, conforme se infere dos documentos 

pessoais acostados com a inicial. REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo reclamado. 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. Não havendo mais preliminares, passo ao mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Entretanto, apesar das argumentações trazidas pela 

parte ré em sua defesa, não se consegue excluir suas responsabilidades 

pelo fato. Pelas provas constantes no autos, a parte autora comprovou de 

forma satisfatória que deixou de movimentar a conta bancária desde 

fevereiro de 2015, deixando a conta com saldo positivo, bem como 

comprovou que foram lançados tais valores decorrentes de taxa de 

manutenção e tarifas, após a inatividade da conta, e, que houve 

negativação de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito decorrente 

de tais débitos. Aliás, tratando-se de conta inativa, a cobrança de taxas e 

tarifas de manutenção é indevida, de modo que o débito cobrado e inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito também é indevido. Por tais 

esclarecimentos, afiro a verossimilhança das alegações autorais e tenho 

que a parte ré negligentemente deixou de proceder ao efetivo 

encerramento da conta bancária, gerando tarifas indevidas que 

culminaram na negativação do nome da parte promovente. Para o presente 

caso aplica-se a teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 

Quanto à alegação de que na situação em tela não há o dano moral, 

tem-se que esta não merece prosperar, vez que, comprovado o nexo 

causal, não se exige a comprovação do dano, eis que esse é presumido 

ante a falha na prestação de seus serviços. Nesse sentido, jurisprudência 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LANÇAMENTO DE 

TAXAS E TARIFAS DE MANUTENÇÃO EM conta CORRENTE inativa – 

QUITAÇÃO DO DÉBITO E CANCELAMENTO DA conta BANCÁRIA – FATO 

RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VERBA MANTIDA – MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 85, § 

11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O lançamento de 

taxas e de tarifas de manutenção em conta corrente inativa demonstra 

falha na prestação dos serviços da instituição financeira. A inscrição 

indevida de nome no rol de maus pagadores é causa de dano moral in re 

ipsa. Para a fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem 

ser observadas as particularidades do caso e os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados 

nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes. Considerando 

o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a 

verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, 

do CPC.” (TJMT, Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017) Sendo assim, incorreta foi à conduta do Banco promovido em 

manter a conta corrente, de titularidade do autor, ativa, gerando encargos 

financeiros e, posteriormente, lançando seu nome nos órgãos de restrição 

ao crédito. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e 

jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais. Nesta esteira a 
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eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado? (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: DECLARAR a 

inexistência do débito aqui discutido; CONFIRMAR a antecipação de tutela 

concedida e determinar a exclusão definitiva do nome do autor do 

cadastro de devedores, pelo débito objeto da lide; 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; 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: 1005304-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA CEBALHO (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005304-69.2017.8.11.0006 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 E TUTELA ANTECIPADA proposta por ALEXANDRE 

FERREIRA DA SILVA CEBALHO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que ao ser submetido à analise para crediário foi informado que 

a Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

Entretanto, não deve à Requerida, razão pela qual a negativação é 

indevida. 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 esta preenche os requisitos do artigo 319 do CPC. Rejeito o 

pedido da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, 

uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do 

juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. 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 

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: 1005106-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA JURRUPI SOARES (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: 1005106-32.2017.8.11.0006 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 ANA LUCIA JURRUPI 

SOARES 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. 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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 111 de 571



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 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 presente 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 das cobranças e 

consequentes restrições, o que não o fez, pois, em que pese suas 

alegações, não comprovou que o autor tenha utilizado seus serviços e/ou 

o contratado, tendo, apenas, colacionado telas que tratam de valores 

devidamente quitados, não demonstrando o consumo que deram ensejo 

aos valores anotados em órgão de proteção ao crédito. Assim, não 

comprovada a legitimidade das cobranças, a declaração da inexistência 

dos débitos é medida que se impõe. 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 o autor fosse cobrado por dívidas que não contraiu. 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 as cobranças indevidas 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: 1006351-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

NEIVILLY TAWANE NUNES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006351-78.2017.8.11.0006 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 NEIVILLY TAWANE 

OLIVEIRA 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. No presente 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, tendo, apenas, 

colacionado tela que trata de valores devidamente quitados, não 

demonstrando o consumo que deram ensejo aos valores anotados em 

órgão de proteção ao crédito. Tenho que a tela de valores inadimplidos 

colacionada na peça de defesa, não comprova o valor anotado em 

cadastro de inadimplentes. Assim, não comprovada a legitimidade das 

cobranças, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

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 o autor fosse 

cobrado por dívidas que não contraiu. O autor não pode ser prejudicado 
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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 as cobranças indevidas 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: 1005576-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

GEOVANIA DAS GRACAS NASCIMENTO RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005576-63.2017.8.11.0006 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 GEOVANIA DAS 

GRAÇAS NASCIMENTO 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 presente, 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, tendo, apenas, 

colacionado tela que trata de valores devidamente quitados, não 

demonstrando o consumo que deram ensejo aos valores anotados em 

órgão de proteção ao crédito. Tenho que a tela de valores inadimplidos 

colacionada na peça de defesa, não comprova o valor anotado em 

cadastro de inadimplentes, sendo que a mesma não relaciona nenhum 

valor inadimplido pela parte Autora. Assim, não comprovada a legitimidade 

das cobranças, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. 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 o autor fosse 

cobrado por dívidas que não contraiu. 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 as cobranças indevidas 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: 1006345-71.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

DUCINEY MARTINS RODRIGUES (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

 

Proc. 1006345-71.2017.8.11.0006 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 DUCINEY MARTINS RODRIGUES em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor R$ 114, 72 (cento e quatorze 

Reais e setenta e dois 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 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 

Requerida. . 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. 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 

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: 1007406-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS GOMES PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1007406-64.2017.8.11.0006 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 LUIZ CARLOS GOMES PIRES em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que foi informado pelo 

comércio local que a Requerida havia inserido seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor R$ 99,97 (noventa e nove Reais 

e noventa 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. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. . 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 trata de assinatura 

em nome de terceiro, portanto, não comprova que o autor a contratou. 

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 
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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 

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: 1005441-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

CLAUDIANE BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005441-51.2017.8.11.0006 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 DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por CLAUDIANE BATISTA DE ALMEIDA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 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 

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: 1005328-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005328-97.2017.8.11.0006 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 COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ALESSANDRO DA SILVA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que descobriu no comércio local 

que a Requerida havia negativado seu nome em 10.06.2014 por um débito 

no valor de R$ 201,72 (duzentos e um Reais e setenta e dois centavos). 

Entretanto, não deve o referido valor. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. No presente caso não se aplica a Sumula 385 do STJ, pois as 

outras negativações são posteriores. 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 
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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. Em sua defesa, a Requerida sustenta 

que a parte autora contratou seus serviços, entretanto, não juntou aos 

autos qualquer documento probatório de suas alegações. Ainda, não há o 

que se falar em excludente de culpa em caso de fraude, pois, a 

responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos do artigo 14 do 

CDC. 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. Considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 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. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. 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 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: 1005485-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

VALDINO GERMANO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005485-70.2017.8.11.0006 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 VALDINO GERMANO 

CORREA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que foi 

surpreendido com a notícia de que o Requerido havia negativado seu 

nome por débito no R$ 356,71 (trezentos e cinquenta e seis reais e 

setenta e um centavos), inclusão realizada em 30/08/2014. Entretanto, 

alega desconhecer o débito mencionado, razão pela qual a inscrição é 

indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

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). Assim, rejeito a preliminar arguida O Requerido suscitou 

preliminar de prescrição, a qual rejeito, uma vez que o prazo prescricional, 

para fins de ação de indenização por danos morais por inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, passa a fluir a partir da exclusão da 

restrição e não da data da inclusão, sendo certo que enquanto durar o 

apontamento restará caracterizado o ilícito. 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 
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CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido não comprovou que o autor tenha contratado seus serviços, 

colacionando apenas supostas faturas em nome do Requerente, porém 

não demonstrando a inadimplência que dera origem à inscrição. Insta 

consignar que o Requerido alega que o Requerente efetuou renegociação 

celebrada 31/07/2014, no valor de (R$358,11 trezentos e cinquenta e oito 

reais e onze centavos), porém não colaciona sequer documento capaz de 

comprovar o alegado. Tenho que a conduta do Requerido, 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 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. Considerando o 

transtorno sofrido pela parte Autora ao se deparar com a cobrança 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado às Requerida, tenho que 

é cabível a indenização por danos morais. Em relação à fixação do 

“quantum” relativo aos danos morais, diante da inexistência de critérios 

legais pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, 

por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 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. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. 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$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 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$ 4.000,00 (quatro 

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: 1006070-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JUAREZ CONCEICAO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006070-25.2017.8.11.0006 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 JUAREZ CONCEIÇ ÃO 

DE LIMA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que foi 

surpreendido com a notícia de que o Requerido havia negativado seu 

nome por débitos nos importes de R$ 99,30 (Noventa e nove reais e trinta 

centavos) e R$ 357,60 (Trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta 

centavos), inclusões disponibilizadas em 31/10/2016 e 15/04/2017, 

respectivamente. Entretanto, alega desconhecer os débitos mencionados, 

razão pela qual as inscrições são indevidas. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

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). Assim, 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 ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 
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Requerido não comprovou que o autor tenha contratado seus serviços, 

não colecionando nenhum documento capaz de demonstrar que as 

inscrições em apreço se deram de maneira legítima. Insta consignar que o 

Requerido apenas divagou em meras alegações, sem que qualquer prova 

fosse colacionada aos autos. Tenho que a conduta do Requerido, 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 do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débitos não realizados. 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. 

Considerando o transtorno sofrido pela parte Autora ao se deparar com a 

cobrança indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado às Requerida, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Em relação à fixação 

do “quantum” relativo aos danos morais, diante da inexistência de critérios 

legais pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, 

por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 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. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. 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$ 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 dos débitos 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$ 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 

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: 1005387-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JOELSON GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005387-85.2017.8.11.0006 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 COM PEDIDO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por JOELSON GOMES em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, alegando desconhecer débito no 

valor de R$172,19 (cento e setenta e dois reais e dezenove centavos), 

que resultou na inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O Requerido suscitou preliminar de inépcia da inicial por ausência 

de comprovante de endereço em nome da parte autora. Contudo, ainda 

que a parte autora precisasse juntar comprovante de endereço em seu 

nome, verifico que há nos autos elementos suficientes para julgar o mérito 

do feito no estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente 

preliminar e passo a análise do mérito. Rejeito o pedido do Requerido 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 

Requerida. 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. O Requerido não comprovou 

que a parte autora tenha contratado seus serviços, sendo que nenhum 

contrato ou documento comprobatório da aquisição do serviço oferecido 

pelo banco fora juntado aos autos. Tenho que apenas a juntada de faturas 

em nome do Autor não dá margem para a afirmação de que fora o mesmo 

quem tenha, supostamente, contratado com o Requerido. Assim, não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Temos que a conduta do Requerido, 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 autor fosse cobrado por dívida que não contraiu. A parte 

autora não pode ser prejudicada pela má administração do Requerido, 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. 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. Com relação ao pedido de restituição em dobro do valor 

cobrado, REJEITO tal pedido, uma vez que a mera cobrança não dá ensejo 

a repetição do indébito. 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 o 
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Requerido 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: 1005464-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GRACIELE DE ASSUNCAO (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. 1005464-94.2017.8.11.0006 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 FERNANDA GRACIELE 

DE ASSUNÇÃO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

jamais utilizou os serviços ou adquiriu os produtos do Requerido, no 

entanto, foi negativado pelo mesmo indevidamente por um débito no valor 

R$ 262,69 (duzentos e sessenta e dois Reais e sessenta e nove 

centavos) em 06.06.2014. 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 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 

Requerida. . 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. 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 

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: 1007394-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO (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

 

Proc. 1007394-50.2017.8.11.0006 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 E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

JOILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., alegando que a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito em 25.10.2017 por um débito vencido em 10.07.2017. Ocorre que a 

fatura vencida em julho/2017 foi devidamente quitada pelo autor na data de 

seu vencimento. Ademais, o autor requereu o cancelamento do serviço de 

telefonia no mesmo mês. Portanto, indevida a restrição. 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 narrativa contestatória 

destoa da exordial. Ademais, esta preenche os requisitos do artigo 319 do 

CPC. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. 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 
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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. 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 houve contratação pelo autor de seus serviços e 

inadimplência justificando a negativação. Entretanto, o autor juntou no ID 

10810041 comprovante de pagamento da fatura vencida em julho/2017, 

não havendo justificativa, pois, para a negativação. O autor, apresentou, 

ainda, pagamento da multa de rescisão contratual, ao passo que a 

Requerida não comprovou que o autor não tenha solicitado o 

cancelamento em julho/2017. Logo, a Requerida não demonstrou a 

legitimidade da cobrança, sendo a declaração de inexistência do débito 

medida que se impõe. 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) Confirmar 

a liminar proferida; 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; 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: 1005568-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ENILSON RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005568-86.2017.8.11.0006 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 ENILSON RAMOS DA 

SILVA em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., alegando que 

desconhece o débito com o Requerido 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. De mesma forma, 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. 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. 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, o Requerido não trouxe quaisquer 

elemento a comprovar que o autor tenha contratado seus serviços. Temos 

que a conduta do Requerido, 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. A parte 

autora não pode ser prejudicado pela má administração do Requerido, 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. 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 
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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 reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR o reclamado 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 

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: 1007417-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

IRANIL RAMOS BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007417-93.2017.8.11.0006 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 COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por IRANIL RAMOS BARROS em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta negativou seu nome em 09.06.2014 por um 

débito no valor de R$ 206,85 (duzentos e seis Reais e oitenta e cinco 

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. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois esta preenche os 

requisitos do artigo 319 do CPC. 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 presente caso não se aplica a Sumula 

385 do STJ, pois as outras negativações são posteriores. 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. Em sua 

defesa, a Requerida sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

entretanto, não juntou aos autos qualquer documento probatório de suas 

alegações. Ainda, não há o que se falar em excludente de culpa em caso 

de fraude, pois, a responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos 

do artigo 14 do CDC. 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. Considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 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. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 
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ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. 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 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: 1007419-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1007419-63.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por LUCIANO RIBEIRO DA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., alegando que possuía linha 

telefônica da Requerida, número 65 99966-2944, no entanto, no início de 

junho/2016 perdeu o aparelho celular e, por esta razão, requereu o 

cancelamento da referida linha, pagando as faturas em aberto, requisito 

para o cancelamento. No mesmo mês, o autor passou utilizar serviço de 

telefonia pré-paga com outro número, pois a Requerida informou que o 

antigo número estaria ainda bloqueado. Ocorre que em junho/2017, o autor 

tentou realizar uma compra na loja Gazin e descobriu que a Requerida 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito 

vencido em 26.08.2016. Em contato com a Requerida, esta informou que o 

autor não havia feito o cancelamento da linha. 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, em sua 

contestação, sustenta que houve contratação pelo autor de seus serviços 

e inadimplência justificando a negativação. Entretanto, a Requerida não 

comprovou que não houve cancelamento do serviço conforme noticiado 

pelo autor, a justificar a cobrança consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. 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) Confirmar a liminar proferida; 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; 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 239518 Nr: 7661-05.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE FIGUEIREDO, EVERALDO 

DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B

 Vistos etc. O decreto preventivo cinge-se à aplicação da lei penal e 

garantia da ordem pública. Todavia, depreende-se dos autos que não mais 

persistem os motivos ensejadores da medida de exceção drástica, 

consistente na privação da liberdade do denunciado. De igual forma, 

verifica-se a ausência de abalo à ordem pública ou ameaça à aplicação da 

lei penal e instrução criminal, além disso, o autuado possui residência fixa 

e trabalho. Posto isso, com fulcro nos Arts. 312 e 316, do Código de 

Processo Penal c/c Art. 5º, LXVI, da Constituição Federal, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA do denunciado PAULO CESAR DE FIGUEIREDO, 

vinculado ao comparecimento a todos os atos processuais, policiais e 

judiciais a que for intimado, não se ausentar da Comarca onde reside por 

mais de 08 (oito) dias sem comunicar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de 

Cáceres e comunicar ao Juízo, sempre que houver mudança de endereço, 

sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão 

preventiva. EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA. 

Determino que seja dada baixa do Mandado de Prisão no Sistema do 
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BNMP. Malgrado o autuado não tenha relatos de maus tratos ou tortura, 

requisite-se o exame de corpo de delito definitivo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 239518 Nr: 7661-05.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE FIGUEIREDO, EVERALDO 

DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B

 Vistos etc. Considerando que o acusado possui residência fixa, tem 

trabalho, e as condições econômicas do autuado, tendo afirmado que não 

tem como pagar a fiança, DISPENSO-O do pagamento da fiança 

anteriormente arbitrada e CONCEDO LIBERDADE ao autuado EVERALDO 

DA SILVA ALMEIDA, vinculada ao comparecimento a todos os atos 

processuais, policiais e judiciais a que for intimado, não se ausentar da 

Comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias sem comunicar ao Juízo 

da 1ª Vara Criminal de Cáceres e comunicar ao Juízo, sempre que houver 

mudança de endereço, sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e 

decreto da prisão preventiva. EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE 

SOLTURA. Malgrado o autuado não tenha relatos de maus tratos ou 

tortura, requisite-se o exame de corpo de delito definitivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 92137 Nr: 7289-71.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IP Nº 2-275/2009 DPF/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO JARA NETO, FRANCISCO DE ASSIS 

SOARES, JOÃO OLIVEIRA DA SILVA, JOÃO BATISTA GUIMARÃES DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GONÇALVES DE MELO 

JUNIOR - OAB:78511 -MG, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:78156/MT, 

JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT, MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa dos acusados para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210119 Nr: 10125-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE GONÇALVES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24524/MT, ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:21789/O, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:14862

 .Na sequencia, intime-se a reeducanda para fins de pagamento das 

penas de multa, bem como das custas e demais despesas judiciais, valor 

este que poderá ser parcelado em até 10 (dez) vezes, devendo a mesma, 

iniciar o referido pagamento no prazo de até 15 (quinze) dias, após sua 

intimação.Sirva cópia da presente como mandado de intimação e alvará de 

soltura em favor de Marilene Gonçalves de Macedo, se por outro motivo 

não estiver presa.Oficie-se à Cadeia Pública local solicitando certidão de 

dias trabalhados, bem como de eventuais cursos prestados pela 

reeducanda.Proceda-se as devidas alterações e baixas junto ao BNMP 

2.0.Notifique-se o i. representante do Ministério Público.Ciência à 

Defensoria Pública.Intime-se e Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206236 Nr: 7425-24.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NIVALDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Vistos em correição.

Aparentemente o reeducando cumpriu com sua pena privativa de 

liberdade integralmente.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº. 61/2018- DTNO- DF

 O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM.º JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

CONCEDER ao servidor JOSÉ DA SILVA, oficial de justiça, matricula 1308, 

lotado nesta Comarca de Diamantino – MT, 30 (trinta) dias de 

Licença-Prêmio, referente ao quinquênio de 2012/2017 nos termos da Lei 

Complementar n ° 04 de 15/10/1990 do Estatuto dos Servidores Públicos, a 

serem usufruídos no período de 03/09/2018 a 02/10/2018.

Comunique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diamantino-MT, 23 de agosto de 2018.

 José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000982-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA SANTOS CUNHA (EXECUTADO)

ADRIANA M DOS SANTOS - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Nome da(s) 

parte (s): ADRIANA M DOS SANTOS - COMERCIO - ME, ADRIANA MARIA 

SANTOS CUNHA Localidade: RUA JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, 269, 

CENTRO, DIAMANTINO-MT. Finalidade da Diligência: CITAÇÃO DOS 

EXECUTADOS. 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: 1001014-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JOSE COELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 
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intimo o patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Nome da(s) 

parte (s): WAGNER JOSE COELHO Localidade: RUA SÉRGIO MAEDA, 128, 

DISTRITO DE DECIOLÂNDIA, DIAMANTINO-MT. Finalidade da Diligência: 

CITAÇÃO DO REQUERIDO. 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: 1001008-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO (ADVOGADO(A))

IRINEO PIAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificados, bem como, 

comprove nos autos o pagamento das custas de distribuição da carta 

precatória. Nome da(s) parte (s): BANCO DO BRASIL S.A. Localidade: 

RUA JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, S/N., CENTRO, DIAMANTINO-MT. 

Finalidade da Diligência: BUSCA E APREENSÃO DE EXTRATOS 

COMPLETOS DE CÉDULAS RURAIS. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000919-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANE KEILA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por JANE KEILA DE 

ALMEIDA em face de UNEMAT – UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, já devidamente qualificados nos autos. A autora inicialmente 

atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e requereu a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Na decisão anterior (Id n. 

14647974), determinou-se ao autor a correção do valor da causa, bem 

como a juntada de documentos para fins de comprovação de sua 

hipossuficiência econômica. Devidamente intimada, a Requerente 

manifestou-se e juntou documentos, a fim comprovar a sua situação de 

vulnerabilidade econômica, contudo, constata-se do holerite apresentado 

que a mesma recebe o total líquido correspondente à R§ 4.410,85 (quatro 

mil quatrocentos e dez reais e oitenta cinco centavos), conforme se 

verifica no Id n. 15042747. Breve relato. Decido. Como se sabe, em se 

tratando de garantia constitucional, o direito à assistência judiciária deflui 

da declaração do próprio interessado a respeito de sua insuficiência 

financeira, obstativa do custeio do processo. Todavia, o benefício da 

gratuidade não é amplo e absoluto, sendo certo que o juiz há de analisar 

as circunstâncias do caso concreto para verificar se a parte, realmente, 

não possui condições de realizar o pagamento das despesas processuais 

sem prejuízo de sua subsistência. Ademais, é importante lembrar que a 

concessão da justiça gratuita deve ficar restrita àqueles que realmente 

não possuem condições de arcar com as custas judiciais e despesas 

processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sob pena 

de flagrante infringência ao princípio da isonomia, que pode ser traduzido 

pela máxima “tratar os desiguais na medida de suas desigualdades”. Em 

análise das informações e documentos juntados aos autos, constato que 

a parte autora possui renda tributável. Neste aspecto, utilizando como 

critério a faixa de isenção do imposto de renda, constato que a parte 

autora não é hipossuficiente, de modo INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. Nos termos do art. 98, § 6º do CPC, faculto a parte autora o 

recolhimento das custas judiciais seja feito em até 05 (cinco) parcelas 

fixas, recolhidas mediante emissão de guia com a comprovação nos autos 

até o dia 10 de cada mês, devendo estar ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, proceda ao recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais necessárias ou o recolhimento integral dessas. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Diamantino/MT, 30 de agosto de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000911-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA (ADVOGADO(A))

REITORA ANA MARIA DI RENZO (IMPETRADO)

 

Autos nº. 1000911-70.2018.811.0005 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos 

etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por 

Messias Rocha de Oliveira em face do Reitor da Universidade do Estado 

de Mato Grosso – Campus Diamantino/MT. Alega o autor que teve o 

indeferimento de sua matrícula no curso de Direito na condição de cotista. 

Aduz ter cursado somente algumas disciplinas em escola particular, mas 

com bolsa integral, sendo, consequentemente, merecedor do ingresso 

dentro da cota destinada aos alunos de escola pública. Fora determinada 

a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas. Em seguida fora apresentadas informações pela 

autoridade coatora. Após, o impetrante apresentou informações, 

ratificando os fatos alegados na inicial. É o relatório. Decido. I – DOS 

REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL O art. 319 do NCPC e artigo 6º da Lei 

Federal nº. 12.016/2009 dispõem quais são os requisitos da petição inicial, 

desta forma vejo que os mesmos encontram-se presentes. II- DO PEDIDO 

LIMINAR O ato impugnado refere-se a matrícula da parte autora no curso 

de Direito na UNEMAT- Campus de Diamantino/MT, aduzindo que possui 

todos os requisitos para ingressar por sistema de cota, tendo em vista que 

estudou de forma integral na rede pública de ensino. De acordo com o art. 

300 do NCPC a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das 

alegações) e o perigo de dano (perigo da demora) ou risco ao resultado 

útil do processo. No caso dos autos, o autor juntou edital nº. 002/2018, 

declaração de bolsa, edital de aprovados e classificados, declaração da 

UNEMAT em que indefere a matrícula, histórico do ensino fundamental, 

histórico do ensino médio, jurisprudência contra a UNEMAT e edital de 

vagas remanescentes. Em análise aos autos, verifico que não assiste 

razão o pedido liminar, sendo que não restou evidenciado a 

verossimilhança das alegações, ou seja, a ilegalidade do ato 

administrativo. No caso em questão, a parte autora efetivamente deixou de 

comprovar os requisitos para ser beneficiado no sistema de cotas, vez 

que não comprovou que cursou o ensino médio de maneira integral na 

rede pública. Conforme acima mencionado, a concessão da liminar 

somente é possível quando presentes os requisitos previstos no artigo 

300 do NCPC, circunstância não visualizada no presente caso, vez que a 

parte autora deixou de trazer aos autos elementos comprobatórios da 

ilegalidade do ato administrativo. Assim, INDEFIRO o pedido liminar. III- DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, nos 

termos do artigo 12 da Lei 12016/09. Cite-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Diamantino/MT, 29 de agosto de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000792-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

Intimo a patrona do Autor para querendo manifestar acerca da 

Contestação apresentada
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Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001530-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA (ADVOGADO(A))

DEVAIL MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimo o patrono0 da Autora para querendo manifestar acerca do Parecer 

Ministerial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120147 Nr: 3331-02.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Petronilio dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos nº. 3331-02.2017.811.0005

Código nº. 120147

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de pena definitiva do reeducando 

ALESSANDRO PETRONILIO DOS ANJOS.

 Cálculo de pena, à fl. 132.

Veio aos autos a informação de que o reeducando está recolhido na 

Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, “Ferrugem”, localizada 

no município de Sinop, desde 28/03/2018 (fls. 185/186).

 É o relatório. Decido

 Em análise ao presente feito, verifico que consta nos autos que o 

reeducando encontra-se encarcerado na Comarca de Sinop/MT (fls. 

185/186).

 Considerando que o reeducando está recluso na Comarca de Sinop/MT, 

desde de 28/03/2018, com as disposições descritas nos artigos 65, 66 e 

106 da Lei 7.210/84, constato que a competência deste Juízo deve ser 

declinada à Comarca de Sinop/MT.

Assim, determino a remessa da presente execução penal à Comarca de 

Sinop/MT, com as cautelas de estilo.

Oficie-se ao juízo da Comarca de Sinop/MT.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e ao advogado constituído.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 08 de agosto de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81749 Nr: 323-27.2011.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Wildner - 

OAB:OAB/RS 52999

 Intimo o patrono do Autor para querendo em 5 dias manifestar nos autos 

acerca da petição do Requerido.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000661-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PATRICIA VENTURIN VARELLA (REQUERENTE)

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

beatriz cabral de moura (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA CABRAL DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, 

acerca da Certidão Negativa ID 15063434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDJECKSON GUARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 31/10/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CRISTIAN SALDANHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 31/10/2018 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: 1000937-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DA SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 31/10/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIAN SALDANHA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 31/10/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDJECKSON GUARINO DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 31/10/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLARICE SANTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 31/10/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESUINO JOAQUIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 31/10/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

ADRIANO ALEXANDRE SANTOS BALIEIRO (REQUERENTE)

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 31/10/2018 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1005154-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONDINA NUNES WENDT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO NUNES WENDT (RÉU)

CERLI DE FATIMA WENDT (RÉU)

SUELI NUNES WENDT STOCHER (RÉU)

CELINA WENDT (RÉU)

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 : 

1005154-58.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Em consulta ao Sistema, verifico 

aparente litispendência entre este processo e os autos (código 

1001979-56.2018.8.11.0037), em tramite perante este Juízo. Assim, em 

observância ao artigo 10 do CPC, intimem-se as partes, para que se 

manifestem, no prazo de 10 dias. Após, venham-me conclusos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 03 de Setembro de 2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004837-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTACI LIMA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ONACIANO ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelo de Jesus Araújo (RÉU)

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 : 

1004837-60.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial e defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

do CPC. Indefiro o pedido de tutela antecipada para exoneração de 

alimentos por entender que a maioridade, por si só, não impõe a isenção 

do alimentante ao pagamento alimentar. Nesse sentido dispõe a súmula 

358, do STJ: O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a 

maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que 

nos próprios autos. (Segunda Seção, julgado em 13/08/2008, DJe 

08/09/2008, REPDJe 24/09/2008) Com efeito, em que pesem as alegações 

do autor no sentido de que seu filho não necessita mais de seu auxílio 

para sua subsistência, as mesmas não restaram comprovadas pelos 

documentos anexados à inicial. Assim, faz-se necessária a oitiva da parte 

contraria para que informe se está estudando, ou não, bem como se está 

trabalhando, ou não. Por conseguinte, visando oportunizar às partes a 

auto composição, favorecendo a celeridade e a economia processual, 

designe-se audiência de mediação junto ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta comarca. Cite-se e intime-se a requerida. 

Ciência às partes. Serve a presente como Mandado, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 03/09/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003378-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. (REQUERENTE)

J. F. V. N. (ADVOGADO(A))

G. S. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. W. M. (REQUERIDO)

 

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 : 

1003378-23.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial e defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

do CPC. O presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 

Proceda-se às anotações necessárias. Noticia a exordial que a parte 

autora manteve um relacionamento amoroso com o requerido. Alega a 

autora que na constância do relacionamento amoroso engravidou, e que 

se encontra no 5º mês de gestação, não tendo recursos para arcar com 

todas as despesas de exames médicos, já que o requerido não contribui 

para o seu sustento. Por conta disso, pretende a autora, liminarmente, a 

fixação de alimentos provisórios gravídicos no importe de um salário 

mínimo. A Lei 11.804 de 05 de novembro de 2.008 disciplina o direito aos 

alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido. O art. 2º, 

parágrafo único da referida lei dispõe: “Os alimentos de que trata este 

artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo 

futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada 

pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos”. Ora, aludido 

dispositivo exige que a fixação dos alimentos gravídicos seja precedida de 

indícios de paternidade, o que não vislumbro no caso em voga. Verifico 

que a requerente apenas juntou aos autos documentos que demonstram a 

gravidez e três fotos juntos, das quais apenas uma menciona data, de 

modo que as imagens colacionadas se mostram frágeis para demonstrar a 

existência de relacionamento entre as partes à época da concepção, não 

havendo, portanto, prova suficiente de que o requerido possa ser pai do 

nascituro. Posto isso, ausente a demonstração da probabilidade do direito 

da requerente, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência antecipada 

pleiteada. Visando oportunizar às partes a auto composição, favorecendo 

a celeridade e a economia processual, designe-se audiência de mediação 

junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

comarca. Após, abra-se vista ao MP para manifestação. Cite-se. 

Intimem-se. Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se 

for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 03/07/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003378-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. (REQUERENTE)

J. F. V. N. (ADVOGADO(A))

G. S. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. W. M. (REQUERIDO)

 

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 : 

1003378-23.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial e defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

do CPC. O presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 
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Proceda-se às anotações necessárias. Noticia a exordial que a parte 

autora manteve um relacionamento amoroso com o requerido. Alega a 

autora que na constância do relacionamento amoroso engravidou, e que 

se encontra no 5º mês de gestação, não tendo recursos para arcar com 

todas as despesas de exames médicos, já que o requerido não contribui 

para o seu sustento. Por conta disso, pretende a autora, liminarmente, a 

fixação de alimentos provisórios gravídicos no importe de um salário 

mínimo. A Lei 11.804 de 05 de novembro de 2.008 disciplina o direito aos 

alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido. O art. 2º, 

parágrafo único da referida lei dispõe: “Os alimentos de que trata este 

artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo 

futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada 

pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos”. Ora, aludido 

dispositivo exige que a fixação dos alimentos gravídicos seja precedida de 

indícios de paternidade, o que não vislumbro no caso em voga. Verifico 

que a requerente apenas juntou aos autos documentos que demonstram a 

gravidez e três fotos juntos, das quais apenas uma menciona data, de 

modo que as imagens colacionadas se mostram frágeis para demonstrar a 

existência de relacionamento entre as partes à época da concepção, não 

havendo, portanto, prova suficiente de que o requerido possa ser pai do 

nascituro. Posto isso, ausente a demonstração da probabilidade do direito 

da requerente, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência antecipada 

pleiteada. Visando oportunizar às partes a auto composição, favorecendo 

a celeridade e a economia processual, designe-se audiência de mediação 

junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

comarca. Após, abra-se vista ao MP para manifestação. Cite-se. 

Intimem-se. Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se 

for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 03/07/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004782-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHEMYLA DE OLIVEIRA TRINDADE (EXEQUENTE)

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON HENRIQUE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

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 : 

1004782-12.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo os autos neste Juízo, 

com fulcro no art. 147, § 1º, do ECA. Intime-se a parte autora para que 

informe o endereço da parte ré, ante a certidão de ID 14114231, página 

13. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 03/09/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004860-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINIANA LIMA DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (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 : 

1004860-06.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita conforme postulado. Oficie-se o INSS, 

para que informe a existência de eventual resíduo previdenciário em nome 

do de cujus Luiz Homem de França Filho (CPF: 557.343.831-04). 

Intimem-se. Serve a presente como ofício, se necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 03/09/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 26808 Nr: 2790-58.2003.811.0037

 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: VPDN, LDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CEREZINI - 

OAB:15.098-A, GILBERTO LUÍS ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, IVAN 

SCHNEIDER - OAB:15.345, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - 

OAB:20901/O, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11.972, SEONIR 

ANTONIO JORGE - OAB:23002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Valdirene Pinto do 

Nascimento, em face de Luiz Divino Queiroz.

Compulsando os autos, verifico a duplicidade de ações entre este feito e 

os autos código 13023, no qual a requerente requer que seja intimado o 

requerido Luiz divino Queiroz para que traga aos autos os comprovantes 

de doação em favor do filho Guibson do Nascimento Queiroz e expedição 

de oficio ao Cartório do 1° Oficio de Notas e Registro de imóveis da 

comarca de Alvorada/GO, para prestar informações acerca do imóvel.

Assim, considerando que os feitos foram desarquivados e trata-se de 

pedidos em duplicidade, mister se faz o reconhecimento da litispendência 

e extinção do feito sem resolução do mérito, em obediência ao art. 485, V 

do CPC.

Por todo o exposto, reconheço a litispendência e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Publicada no sistema. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 148420 Nr: 3653-91.2015.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEMO, IRMO, AMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBDODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód.: 148420

Vistos, etc.

Cite-se o requerido por edital, tendo em vista a informação de que se 

encontra em local incerto e não sabido, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 256 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

12/09/2018 às 16h00min.

Conste no edital de citação e intimação as advertências legais constantes 

na Lei de Alimentos.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2993-05.2012.811.0037ESPÉCIE: Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: MARIA SALETE COSTA DIAS DA COSTA

PARTE RÉ: JOÃO ALFEU MANFRÃO

CITANDO(A, S): João Alfeu Manfrão, Cpf: 23396970853, Rg: 1016269969 

SSP PR Filiação: Elaide Dias Manfrão e Joãoantenor Manfrão, data de 

nascimento: 14/04/1943, brasileiro(a), natural de Lagoa Vermelha-RS, 

casado(a), agricultor

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/05/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 764.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 
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resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A autora por mais de 23 anos, junto com seu 

conjunto familiar deteve a posse e os direitos a aquisição do imóvel rural 

denominado Chácara Nossa Senhora Perpétua.... No dia 11 de fevereiro 

de 2011, foi comunicada que desde o dia anterior (10/02/2011) estavam 

demolindo e incendiando as construções, e que o requerido havia 

determinado que a mesma retirasse seus pertences , que 

desmanchassem as benfeitorias e que se evadisse do local, prometendo 

matar os que permanecessem no local.....

DESPACHO: Vistos em correição permanente.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Cumpra-se.

Eu, Elizandra B. de Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004811-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GUIDSON DE JESUS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Processo: 1004811-96.2017.8.11.0037; REQUERENTE: GUIDSON DE 

JESUS SANTOS VIEIRA REQUERIDO: ANDREA RODRIGUES INTIMAÇÃO 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias. Intimo as partes da decisão do ID 12742766, bem como 

acerca da audiência designada: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Conciliação - Fórum Data: 10/10/2018 Hora: 17:00 , conforme certidão a 

seguir transcrita: Autos nº 1004811-96-2018.8.11.0037 C E R T I D Ã O O 

GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 17h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste-MT, 16 de 

agosto de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Assinado 

e l e t r o n i c a m e n t e  p o r :  I N E S  S C H U S T E R 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 14778563 18081610493490900000014496290

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001166-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONARDO WIECZOREK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE TAKAYAMA SANCHES (REQUERIDO)

 

Processo: 1001166-29.2018.8.11.0037; REQUERENTE: LEONARDO 

WIECZOREK REQUERIDO: BRUNO HENRIQUE TAKAYAMA SANCHES 

INTIMAÇÃO Intimo as partes da decisão do ID 13312037, bem como acerca 

da audiência designada , conforme certidão a seguir transcrita: Autos nº 

1001166-29-2018.8.11.0037 C E R T I D Ã O O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às 

17h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 16 de agosto de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006303-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA (ADVOGADO(A))

VANESSA SMAIL DE MORAES (ADVOGADO(A))

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. MACHNIC EIRELI - EPP (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 : 

1006303-26.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CONSEG ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: F. J. MACHNIC EIRELI - EPP Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Conseg 

Administradora de Consórcios LTDA. em face de FJ Machnic EIRELI EPP, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Antes de integralizada a 

relação jurídica processual, a parte autora desistiu da ação, noticiando 

pagamento integral extrajudicial formulado pela parte ré (Id. 14883601). 

Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, homologo a desistência da 

ação, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Baixe-se eventual medida judicial 

restritiva. Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no 

artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 27 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001352-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO BALBINOT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação sobre o laudo pericial juntado no ID 

12726170, em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005381-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

REJANE SIMONE SCHNEIDER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005381-48.2018.8.11.0037. 

AUTOR: REJANE SIMONE SCHNEIDER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
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formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. 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. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Havendo interesse de incapaz, intime-se o Ministério Público. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

11 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000840-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES JOSE PALKEWICH JUNIOR (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000932-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CESARIA DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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: 1000860-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

EVILMARA CAMPOS DA SILVA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002705-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ADILSON FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para manifestar acerca do pedido contido no 

petitório de Id. 14440279. Prazo: 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 192561 Nr: 5047-65.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. V. M. Oliveira Transportes-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS, VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ADEMILSON BATISTA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:14895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, JOÃO 

ALBERTO DA CUNHA FILHO - OAB:10705, MARCOS HERINGER - 
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OAB:RS/40.044, MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - OAB:84913

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte AUTORA para se 

manifestar acerca da certidão negativa, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148874 Nr: 3787-21.2015.811.0037

 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: NERY FUGANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - 

OAB:SC 11.750, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.172-B, MARDEN E. F. TORTORELLI - OAB:4313

 Processo nº 3787-21.2015.811.0037 (Código nº 148874)

Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo c/c Cobrança de Arrendamento

Requerente: Espólio de Nery Fuganti

Requerido: Walmir de Souza

Vistos etc.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c despejo c/c cobrança de 

arrendamento proposta por Espólio de Nery Fuganti em face de Walmir de 

Souza, qualificados nos autos em epígrafe.

A parte requerida reconheceu a procedência do pedido, transigindo as 

partes quanto aos honorários advocatícios (fls.492/493).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, 

atenta aos princípios da brevidade e economia processual, conheço 

diretamente do pedido e julgo antecipadamente o mérito.

A parte requerida reconheceu a procedência do pedido, dispensando a 

incursão judicial quanto ao mérito da ação.

DISPOSITIVO

 Isto posto, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DO PEDIDO, conforme 

dicção do artigo 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil e declaro 

rescindido o contrato de arrendamento rural 02/2014-2018, consolido o 

despejo e condeno o requerido à entrega de 5.830 sc de soja a título de 

arrendamento, conforme pedidos iniciais.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais. 

Honorários advocatícios consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 31 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145207 Nr: 2168-56.2015.811.0037

 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: VALDECI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2168-56.2015.811.0037 (Código 145207)

Ação de Cobrança c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c 

Obrigação de Fazer

Requerente: Valdeci Martins

Requerido: Celestino Rodrigues de Morais Júnior

Vistos em correição permanente.

 Tendo em vista a ausência de apresentação da contestação, consoante 

certidão inclusa (fls.76), declaro a revelia da parte requerida, nos moldes 

do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Aguarde-se para julgamento conjunto com a ação conexa, nos moldes do 

artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 31 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142109 Nr: 746-46.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 746-46.2015.811.0037 (Código 142109)

Ação de Busca e Apreensão de Veículo

Requerente: Valdeci Martins

Requerido: Celestino Rodrigues de Morais Júnior

Vistos em correição permanente.

 Cite-se com observância do mesmo endereço em que foi efetivada a 

citação nos autos apensos.

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 31 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68307 Nr: 617-17.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA CHIARELO RIVA, EVERTON DAVID 

RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.224/RS, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, GILBERTO 

JOSÉ CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:48003/RS, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, JOSÉ PEDRO DA BROI - OAB:RS/22459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436

 Processo nº 617-17.2010.811.0037 (Código 68307)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco John Deere S/A

Executados: Neusa Chiarelo Riva e Everton David Riva

Vistos em correição permanente.

 Embora a decisão judicial derradeira tenha feito menção ao artigo que 

dispõe sobre fraude à execução (CPC, art.792, §4º), a intimação do 

terceiro é impositiva pela identificação do interesse em embargar o ato 

expropriatório, nos moldes do artigo 675, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Destarte, intime-se pessoalmente o terceiro adquirente.

O artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora sobre as 

quotas de sociedades simples e empresárias.

 Nos termos do artigo 982, parágrafo único, do Código Civil, 

independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade 

por ações; e, simples, a cooperativa.

Destarte, autorizo a penhora sobre as quotas de titularidade da 

executada, na forma postulada (fls.94v), com as intimações pertinentes.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 31 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3727 Nr: 1630-37.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO, CARLOS ALBERTO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 130 de 571



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 

14618, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, SANDRA 

MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Processo nº 1630-37.1999.811.0037 (Código 3727)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Espólio de Sidnei Polato e Carlos Alberto Polato

Vistos etc.

 Tratando-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, 

ouça-se a instituição financeira exequente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 31 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168558 Nr: 4511-88.2016.811.0037

 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 BRADESCO S/A, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, M. C. 

TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME, A. F. BARISON EIRELI

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

OAB:MT 3056, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 DECLARO A AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE AÇÃO (INTERESSE 

PROCESSUAL) em relação aos créditos representados pelo (I) cartão de 

crédito visa empresarial nº 4551-87**-****-0239, no valor de R$ 3.312,05 

(três mil, trezentos e doze reais e cinco centavos); (II) cartão de crédito 

visa BNDS nº 4485**-****9915, no valor de R$ 6.702,64 (seis mil, 

setecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos); (III) cartão visa 

empresarial, no valor de R$ 12.826,16 (doze mil, oitocentos vinte e seis 

reais e dezesseis centavos, ante a ausência de interesse de agir e, 

quanto ao (IV) empréstimo capital de giro nº 351/7.492.676, no valor de R$ 

25.452,52 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), ausência de pressuposto processual de 

admissibilidade, mantendo, por fim, os demais termos do quadro.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em face 

da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face do julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.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.: 140888 Nr: 112-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA 

SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, VITOR HUGO 

SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIANA H. ZAGOTTO 

CONSALTER - OAB:25.009 PR, EWERTON SOLER CONSALTER - 

OAB:AOB/25009

 Processo nº 112-50.2015.811.0037 (Código nº 140888)

Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais

Requerentes: José Salvadori e Rosilda Fernandis Costa Salvadori

Requeridos: Gerson Salvadori e Vitor Hugo Salvadori

Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 30 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69218 Nr: 1526-59.2010.811.0037

 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: INELSON BOSA, MDMBB, IDMBB, AZIMAR DE MELO 

BRETAS

 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: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 INTIMO as partes para a data designada para a instalação dos trabalhos 

periciais: DATA: 24/09/2018 - HORÁRIO: 14h30min. LOCAL: Av. Rubens 

de Mendonça nº 1.856, Ed. Office Tower, sala 1403, Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT. E ainda, INTIMO para que junte aos autos, caso ainda não 

estejam juntados, os documentos descritos na petição de fl. 525.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149450 Nr: 4102-49.2015.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4102-49.2015.811.0037 (Código 149450)

Ação de Despejo

Requerente: Viana e Cia Ltda.

Requerida: Marilza Ferreira da Silva

Vistos em correição permanente.

 Tendo em vista a ausência de apresentação da contestação, declaro a 

revelia da parte requerida, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor da parte autora, para levantamento da 

restituição da caução, mediante prévio cumprimento do disposto no artigo 

450, §3º, da CNGC.

Concluída a diligência, conclusos para julgamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59391 Nr: 6980-88.2008.811.0037

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, ETDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR PANIS FACHINETTO - 

OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6980-88.2008.811.0037 (Código 59391)

Alvará Judicial

Requerentes: Elissandro Reges da Silva e Elisângela Tunes da Silva

Vistos em correição permanente.

 Expeça-se alvará, nos termos consignados na sentença, acrescendo a 

descrição imobiliária, conforme matrícula correlata.

Em seguida, exaurida a finalidade do desarquivamento, retornem os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 73932 Nr: 6252-76.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA CHIARELO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.224/RS, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, GILBERTO 

JOSÉ CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:48003/RS, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, JOSÉ PEDRO DA BROI - OAB:RS/22459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436

 Processo nº 6252-76.2010.811.0037 (Código 73932)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco John Deere S/A

Executada: Neusa Chiarelo Riva

Vistos etc.

 Inexistindo impugnação, expeça-se alvará em favor da parte exequente, 

para levantamento do numerário penhorado eletronicamente, mediante 

prévio cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

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.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105037 Nr: 4027-49.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDADSD, DARCILENE DE ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Processo nº 4027-49.2011.811.0037 (Código 105037)

Embargos à Execução

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para restituir o valor levantado em quantia 

superior à devida, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, intime-se a parte requerida para manifestação, em 

idêntico prazo.

Após, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126413 Nr: 8971-26.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPCAM UPL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, DANIELA GEMIO 

DOS REIS GONÇALVES - OAB: SP 134.821, EWERTON ALVES DE 

SOUZA - OAB:SP.116.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8971-26.2013.811.0037 (Código nº 126413)Ação de 

Execução para Entrega de Coisa IncertaExequente: SIPCAM UPL Brasil 

S/AExecutado: Mauro Eii t i  MurofuseVistos em correição 

permanente.Declaro nulos os atos processuais a partir do edital de citação 

(fls.93) haja vista tratar-se de execução para a entrega de coisa, ainda 

não convertida em quantia certa.Cite-se a parte devedora para, em 15 

(quinze) dias, satisfazer a obrigação (CPC, art.806), mediante entrega da 

coisa individualizada (CPC, art.811), cientificando-a de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915).Do mandado de citação constará ordem para busca e 

apreensão, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não 

satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado (CPC, art.806, 

§2º).Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e 

considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o 

pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver (CPC, 

art.807).Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do débito, devendo o executado ser expressamente advertido de 

que, no caso de integral adimplemento no prazo de 15 (quinze) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, 

art.827, §1º c/c artigo 85, §1º).Deixo de fixar a multa por prescindível (já 

que a finalidade não é enriquecer o credor), eis que o exequente, nos 

moldes do artigo 809 c/c artigo 813, ambos do Código de Processo Civil, 

tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando 

essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for 

reclamada do poder de terceiro adquirente, existindo, portanto, previsão 

de reparação do dano integral em caso de recalcitrância do executado em 

cumprir a obrigação.Concluídas as di l igências, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72395 Nr: 4710-23.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE AVILA 

- OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4710-23.2010.811.0037 (Código 72395)

Ação Monitória

Requerente: Du Pont do Brasil S/A

Requerido: Gilmar Luiz Chiarello

Vistos em correição permanente.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Du Pont do Brasil S/A 

em face da sentença encartada às fls.62/63, que julgou improcedentes os 

embargos monitórios.

A pretensão recursal fundamenta-se no erro material consistente na 

inversão da transcrição do nome das partes.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 
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requerimento; III - corrigir erro material.

Sob tal conjuntura jurídica, a decisão embargada contém erro material, nos 

moldes do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, eis que citou a 

parte autora da ação monitória, Du Pont do Brasil S/A, como proponente 

dos embargos monitórios, e vice-versa.

Isto posto, RECEBO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e corrijo o erro 

material da sentença, passando a constar, no dispositivo, a seguinte 

redação: Ante de todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados nos embargos monitórios apresentados GILMAR LUIZ 

CHIARELLO, em desfavor de DU PONT DO BRASIL S/A, constituindo-se de 

pleno direito o título executivo judicial no valor estabelecido na inicial (fl. 

09), o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a data do 

vencimento – 30/04/2006 – e acrescido de juros de 1% ao mês desde a 

citação.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125187 Nr: 7762-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA MB LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA VANESSA 

DAMAREN SANTOS, para devolução dos autos nº 

7762-22.2013.811.0037, Protocolo 125187, no prazo de 48 (quarenta e 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006006-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006006-82.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE CASTRO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem como o Ofício Circular nº 

01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a parte 

requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 13/11/2018 às 14:30. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006052-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO LEITE (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (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 : 

1006052-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO LEITE 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, 

oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem 

como o Ofício Circular nº 01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo 

por bem determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 13/11/2018 às 15:10. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 31 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006044-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE OLIVEIRA AQUINO (ADVOGADO(A))

WALERIA NOGUEIRA ABRENHOSA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (SEDUC) 

(IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1006044-94.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: WALERIA 

NOGUEIRA ABRENHOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (SEDUC) Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito com a 

finalidade de intimar o exequente para providenciar o pagamento da 

diligência para cumprimento do Mandado recolhendo-a através da Central 

de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que 

referentes ao mesmo processo. Em caso de complementação de 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Primavera do 

Leste/MT, 3 de setembro de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor 

Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 133 de 571



Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006059-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOCASTA MARTINS CAMILO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE INOCENCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUCANO AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1006059-63.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MUNICIPIO DE 

INOCENCIA REQUERIDO: TUCANO AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o exequente para providenciar o 

pagamento da diligência para cumprimento do Mandado recolhendo-a 

através da Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. Fica autorizado a emissão de uma única guia para a realização 

de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. Em caso de 

complementação de diligência, a parte deverá emitir guia específica para 

essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. 

Primavera do Leste/MT, 3 de setembro de 2018 Lidiane Memoria Campos 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002849-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA (ADVOGADO(A))

JOSE DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

LEONARDO FERREIRA DA SILVA (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 : 

1002849-04.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE DA COSTA LIMA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo 

em vista que esta magistrada participará do Workshop “Justiça 

Multiportas”, em Cuiabá, no dia 14/08/2018, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23/10/2018, às 15:50. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 20 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA (ADVOGADO(A))

NEURANI VIEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

1000412-58.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões. Primavera do Leste/MT, 3 de setembro de 

2018. Lidane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163828 Nr: 2141-39.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade, apenas 

para DETERMINAR a SUSPENSÃO desta ação até o julgamento dos autos 

de nº 6657-39.2015.811.0037 (Código 154808).Condeno a parte 

excipiente ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, 

EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 15 de agosto 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163828 Nr: 2141-39.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 Processo nº: 2141-39.2016.811.0037 (Código 163828)

Vistos.

Ante a petição de fls. 10/11, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada, através de 

seu curador, para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de outubro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135094 Nr: 6863-87.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CLEIDIANE DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 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 com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135249 Nr: 6970-34.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL SAMPAIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 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 com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138489 Nr: 9324-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANAÃN MEDEIROS EUZÉBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53320 Nr: 970-28.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA LEANDRA MORAES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:30338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca dos embargos de declaração apresentados pela parte 

requerida.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000484-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

EVANDRO JORGE ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

MARIA MADALENA ZANATTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA NOEL FONTICIELLA BORTOLATTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestar acerca do endereço da EXECUTADA: SANDRA NOEL 

FONTICIELLA BORTOLATTO , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Primavera do Leste, 3 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002879-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DA CONCEICAO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & CHAVES LTDA - ME (EXECUTADO)

FLAVIO BUSS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a reclamada, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena 

de execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Primavera do Leste, 3 de setembro de 2018. SINARA SANTOS TERUYA 

LEAL ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012197-29.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

GERSELON ROBSON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA (ADVOGADO(A))

ANDRE RICARDO SACHI VARGAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

acerca do endereço do REQUERIDO: ANDRE RICARDO SACHI VARGAS, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Primavera do 

Leste, 3 de setembro de 2018. Sinara Santos Teruya Leal Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001076-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI (ADVOGADO(A))

DREON & BRATZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA RODRIGUES CORDEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

acerca do endereço da EXECUTADA: EDNA RODRIGUES CORDEIRO, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Primavera do Leste, 

3 de setembro de 2018. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010968-68.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JORGE ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a reclamada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Primavera do Leste, 3 de setembro de 2018. Sinara Santos Teruya Leal 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 3 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para INTIMAR a 

parte Reclamante, através de seu advogado, para, no prazo de cinco dias, 

efetuar o pagamento das custas finais, condenado em sentença, 

comprovando o recolhimento nos autos. “Passo a passo para emissão da 

guia” www.tjmt.jus.br - serviços – guias - Primeira Instância 

Fórum/Comarcas - Custas e Taxas Finais ou Remanescentes - Clicar em 

Custas Judicias e Taxa Judiciária e preencher os valores 
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correspondentes aos campos, separadamente. Primavera do Leste, 3 de 

setembro de 2018. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002187-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILON DA SILVA SIMPLICIO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar acerca do endereço do 

EXECUTADO: MAILON DA SILVA SIMPLICIO, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.Primavera do Leste, 3 de setembro de 2018. 

Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011309-26.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO ORSATO (EXEQUENTE)

LEO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (EXECUTADO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CHRISTMANN HILLESHEIN CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011309-26.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CARLOS ROBERTO ORSATO 

EXECUTADO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE LTDA. Vistos, em correição. Considerando que a 

requerida não foi intimada do cumprimento de sentença por intermédio de 

sua advogada, intime-se para cumprir a sentença, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% e de expedição de mandado de penhora e 

avaliação (Art. 523, §1° do CPC). Intime-se preferencialmente pelo DJe. 

Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005952-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DALTON VINICIUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005952-19.2018.8.11.0037 REQUERENTE: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, em correição. 

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débito fiscal c/c 

cancelamento de protesto, pedido de danos morais e tutela antecipada 

“inaudita altera pars” proposta por DALTON VINICIUS DOS SANTOS em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na inicial, 

objetivando Tutela de Urgência Liminarmente, determinando a sustação 

imediata dos efeitos do protesto do Título nº. 2017479516, emitida em 

03.05.2018, no valor de R$ 10.405,60 (...), formalizado no Cartório do 2º 

Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste-MT, nos termos do 

Protocolo nº. 252399. Aduz que, em maio de 2018, o Reclamante recebeu 

intimação de Protesto de Certidão de Dívida Ativa sob o Protocolo nº. 

252399, Título nº. 2017479516, por suposta “Falta de Pagamento”, no valor 

de R$ 10.615,27 (dez mil e seiscentos e quinze reais e vinte e sete 

centavos). Por esta razão, dirigiu-se até a Agência da Procuradoria Geral 

do Estado em Cuiabá-MT, para verificar sobre o fato gerador do imposto 

cobrado e que foi informado que se tratava de imposto sobre Doação 

realizado no ano de 2010, (Cobrança Fazendária nº. 464219/337/76/2015, 

expedido na data de 22.09.2015). Informou que o fato gerador das 

doações recebidas pelo Reclamante ocorreu no domicílio dos Doadores, 

Sr. Frederico Walter Mayer e Sra. Nelci Portella Santos, qual seja no 

Estado do Paraná. Instruiu a inicial com documentos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o 

juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providencias cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. De acordo com o artigo 300 

do CPC/2015: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. É possível extrair dos autos que o 

Requerente sofreu autuação do Fisco Estadual para o recolhimento de 

importância referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doação (ITCMD), retratado no Aviso de Cobrança Fazendária nº 

464219/337/76/2015, incidente sobre doação que recebeu em 2010, no 

montante de R$55.000,00 (...) que gerou a Certidão de Dívida Ativa – CDA 

nº 2017479516, objeto do questionado Protesto deste Processo. No 

entanto, a documentação juntada, em especial as cópias do imposto de 

renda do Sr. Frederico Walter Mayer e da Sra Nelcy Portella Santos (Id 

14980389) tratam de doação efetivada em 2011, no montante de R$ 

42.500,00(...) que gerou a Intimação de ITCD nº 109019/337/76/2016 que 

posteriormente foi cancelada conforme comprovante de Id 14980318. 

Quanto à cobrança supostamente indevida em relação à Certidão de 

Dívida Ativa – CDA nº 2017479516 que gerou o Protesto, a parte autora 

não comprovou a origem da doação, apenas afirma que ela ocorreu no 

Paraná, sem provar tal fato através de nenhum documento. Na espécie, 

nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios 

ao excepcional deferimento da tutela, notadamente de que a parte autora 

não comprova que Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2017479516 que 

gerou o Protesto refere-se à doação ocorrida no Estado do Paraná. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos essenciais para a 

concessão da tutela provisória de urgência, qual seja a evidência da 

probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento 

relevante que o caso denota, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. 

Deixo de designar audiência de conciliação, visto que invariavelmente a 

Fazenda Pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos 

termos do seguinte enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Cuiabá/MT). CITE-SE o Estado de Mato Grosso, 

na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O do prazo de 30 

(trinta) dias para defesa e de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (art. 344 

do CPC). Na sequência, apresentada a contestação ou decorrido o prazo, 

abra-se vista a parte autora, para se manifestar. Após, concluso para 

sentença. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005766-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

ROSECLER SZADKOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005766-93.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUZIA COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ABN AMRO REAL S.A. Vistos, em correição. 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteada por Luzia Costa da Silva em face de Banco BMG S.A, pelos fatos 

e fundamentos narrados na exordial. Designe-se audiência de Tentativa 

de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente 
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ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, 

ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada 

até cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

consignado no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a 

requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em decorrência do suposto débito no valor de 

R$1.057,00(um mil, cinquenta e sete reais), vinculado ao contrato 

n°853900077, com vencimento em 07/07/2015. Aponta que entrou em 

contato com a requerida para sanar o litígio administrativamente e não 

obtivera êxito, pois seu nome continua incluso nos órgãos de restrição ao 

crédito. Por fim, o autor pretende, através da antecipação de tutela de 

urgência, a imediata exclusão da restrição de seu nome perante os órgãos 

de restrição ao crédito. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da negativação do 

Serasa (id. n°14743914) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. 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). A parte requerente nega relação jurídica ou 

comercial com a reclamada que tenha dado origem ao débito. Sendo 

assim, neste momento deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu 

favor, considerando ainda pronta a atuação da requerente na defesa de 

seu suposto direito, sem contar que a exclusão liminar não traz prejuízo 

objetivo à requerida. 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 LUZIA COSTA DA SILVA, portadora do CPF 550.301.301-87, 

contrato n°853900077, no valor de R$1.057,00(...) do órgão de cadastro e 

inadimplentes(SERASA) devendo a providencia ser cumprida pela 

Secretaria da 5ª Vara através do sistema SerasaJud. Serve a presente 

decisão de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 

03 de setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006012-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA LOUZADA (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: 

1006012-89.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LUIZA LOUZADA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, em correição. Trata-se da ação 

de reclamação c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado 

por Lauriane Izabele Alves de Oliveira 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 29/01/2019, às 08h20min 

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 está 

cursando o 6º semestre do curso de Direito, na instituição de ensino ré. 

Aponta que desde o primeiro semestre vem enfrentando problemas em 

executar atividades no portal do aluno (AVA- AMBIENTE VIRTUAL DO 

ALUNO). No entanto, afirma que no 5º Semestre foi obrigada a negociar 

com a instituição de ensino e refazer todas as disciplinas online impedidas 

dos semestres anteriores. Relata que no mesmo semestre (5º semestre) 

foi surpreendida por novos impedimentos em executar as atividades online 

daquela grade curricular. Assim, entrou em contato com a requerida por 

telefone, e-mails, e não obtivera êxito, pois ate o momento não conseguiu 

efetuar todas as atividades de praxe pertinentes ao aluno. Assevera que 

comunicou a coordenadora do curso em relação aos problemas existentes 

no portal do aluno e foi informada que é obrigação do aluno tirar prints dos 

erros e encaminhar para o SAA( Serviços de Atendimento ao Aluno), para 

fins de solucionar a inconsistência. No entanto, a aluna relata que todos 

os procedimentos foram adotados para que a requerida providencia a 

liberação do portal do aluno. Por fim, a autora requer, através da 

antecipação de tutela de urgência, que a requerida disponibilize todas as 

atividades de praxe essenciais ao aluno, até o deslinde final desta ação. É 

o relatório. Fundamento e decido. A presente ação está compreendida 

pelos seguintes documentos: Email-s (id. n°14723944) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. Trilhando o 

entendimento explicitado no Enunciado nº 26, do Fórum Permanente dos 

Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, 

considero que são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos 

Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional. Basta, assim, verificar 

se estão presentes os requisitos previstos no Código de Processo Civil, 

de aplicação subsidiária, necessários ao deferimento do pedido de 

antecipação de um dos efeitos da tutela final pretendida, formulado na 

inicial. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, a probabilidade do direito invocado e o fundado receio de 

dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A 

probabilidade do direito se relaciona com a análise feita em sede de 

confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível 

de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não 

devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional. Em que pesem os fundamentos da 

autora e analisando os documentos compreendidos nos autos sobre a 

existência de relação contratual entre as partes, tal sustentação se 

afigura frágil para a convicção do deferimento da medida liminar frente a 

existência ou não da relação negocial. Consigno que a autora não 

comprovou o contrato de prestação de serviços educacionais com a 

requerida, a existência ou não de bolsa ou qualquer benefício que 

evidencia seu ingresso no curso desejado. Em se tratando dos impedidos 

das atividades escolares, a autora não apresentou o histórico escolar que 

demonstre quais atividades foram impedidas, quais foram concluídas e as 

atividades futuras a serem cursadas, e sim apenas o Print da página em 

branco do portal do aluno. Assim, não vejo presente, no momento, a 

probabilidade do direito invocado. Posto isso, INDEFIRO o pedido 

antecipação de tutela de urgência. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005728-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES (ADVOGADO(A))

LAURIANE IZABELE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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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: 

1005728-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LAURIANE IZABELE ALVES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, em 

correição. Trata-se da ação de reclamação c/c pedido de antecipação de 

tutela de urgência pleiteado por Lauriane Izabele Alves de Oliveira 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 29/01/2019, às 08h20min 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 está cursando o 6º semestre do curso de Direito, na 

instituição de ensino ré. Aponta que desde o primeiro semestre vem 

enfrentando problemas em executar atividades no portal do aluno (AVA- 

AMBIENTE VIRTUAL DO ALUNO). No entanto, afirma que no 5º Semestre 

foi obrigada a negociar com a instituição de ensino e refazer todas as 

disciplinas online impedidas dos semestres anteriores. Relata que no 

mesmo semestre (5º semestre) foi surpreendida por novos impedimentos 

em executar as atividades online daquela grade curricular. Assim, entrou 

em contato com a requerida por telefone, e-mails, e não obtivera êxito, 

pois ate o momento não conseguiu efetuar todas as atividades de praxe 

pertinentes ao aluno. Assevera que comunicou a coordenadora do curso 

em relação aos problemas existentes no portal do aluno e foi informada 

que é obrigação do aluno tirar prints dos erros e encaminhar para o SAA( 

Serviços de Atendimento ao Aluno), para fins de solucionar a 

inconsistência. No entanto, a aluna relata que todos os procedimentos 

foram adotados para que a requerida providencia a liberação do portal do 

aluno. Por fim, a autora requer, através da antecipação de tutela de 

urgência, que a requerida disponibilize todas as atividades de praxe 

essenciais ao aluno, até o deslinde final desta ação. É o relatório. 

Fundamento e decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Email-s (id. n°14723944) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado nº 26, do Fórum Permanente dos Coordenadores 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, considero que são 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis, em caráter excepcional. Basta, assim, verificar se estão presentes 

os requisitos previstos no Código de Processo Civil, de aplicação 

subsidiária, necessários ao deferimento do pedido de antecipação de um 

dos efeitos da tutela final pretendida, formulado na inicial. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, a 

probabilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável. 

Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a análise feita em sede de confronto entre o caso em 

questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente 

com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o 

perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do 

efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento 

jurisdicional. Em que pesem os fundamentos da autora e analisando os 

documentos compreendidos nos autos sobre a existência de relação 

contratual entre as partes, tal sustentação se afigura frágil para a 

convicção do deferimento da medida liminar frente a existência ou não da 

relação negocial. Consigno que a autora não comprovou o contrato de 

prestação de serviços educacionais com a requerida, a existência ou não 

de bolsa ou qualquer benefício que evidencia seu ingresso no curso 

desejado. Em se tratando dos impedidos das atividades escolares, a 

autora não apresentou o histórico escolar que demonstre quais atividades 

foram impedidas, quais foram concluídas e as atividades futuras a serem 

cursadas, e sim apenas o Print da página em branco do portal do aluno. 

Assim, não vejo presente, no momento, a probabilidade do direito 

invocado. Posto isso, INDEFIRO o pedido antecipação de tutela de 

urgência. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005789-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI (ADVOGADO(A))

VALCI DE MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005789-39.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALCI DE MATTOS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos em Correição. 

Trata-se da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de 

indébito c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Valci de Mattos em face de Banco Santander (Brasil) S.A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 10/10/2018, às 08h20min 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 teve seus documentos furtados na data 

de 20 de julho de 2018, aproximadamente às 10:00 horas, incluído cartões 

de créditos emitidos pelo Banco Santander e Bradesco, no aeroporto da 

cidade e Várzea Grande/MT. Afirma que comunicou posteriormente a 

requerida através do terminal n°0800 762 7777 para proceder o 

cancelamento de seu cartão de crédito, bem como registrou Boletim de 

Ocorrência da 1ª Delegacia de Cuiabá. Aponta que a requerida não 

efetuou o cancelamento de seu cartão de crédito, no entanto, foi 

registrado compras no mesmo dia, entre o período compreende às 

11:19horas até 11:40horas, totalizando a importância de R$10.800,00(dez 

mil e oitocentos reais). Relata que a requerida procedeu o cancelamento 

apenas das compras realizadas no dia 20/06/2018, às 11:19 horas, no 

valor de R$4.000,00(...), às 11:20 horas, no valor de R$1.000,00(...), às 

11:21 horas, no valor de R$500,00(...), às 11:37 horas, no valor de 

R$200,00(...) e também às 11:40 horas, no valor de R$100,00(...). Em 

relação as compras realizadas no mesmo dia, mas às 11:19 horas, no 

valor de R$3.000,00(...) e também no valor de R$2.000,00(...) não foram 

canceladas. Por fim, o autor requer, através da antecipação de tutela de 

urgência, que a requerida cancele as cobranças supracitadas bem como 

abstenha de cadastrar seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, até o 

deslinde final desta ação. É Relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (id. 

n°14769518), Mensagens recebidas em relação as transações bancárias 

(id. n°14769551) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado nº 26, do Fórum 

Permanente dos Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do Brasil, considero que são cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional. 

Basta, assim, verificar se estão presentes os requisitos previstos no 

Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, necessários ao 

deferimento do pedido de antecipação de um dos efeitos da tutela final 

pretendida, formulado na inicial. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 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 
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direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. No caso em 

apreço, o perigo de dano mostra-se evidente, na medida em que a não 

retenção do suposto valor de R$5.000,00(...), equivalente aos débitos por 

compras posteriormente ao registro do boletim de ocorrência, certamente 

acarretará prejuízos ao requerente. Os documentos trazidos aos autos 

evidenciam que as operações bancárias em discussão foram realizadas 

em momento posterior à comunicação do furto do cartão. Com efeito, o 

boletim de ocorrência foi registrado em 10:40min, sendo que as compras 

realizaram em 11:19horas à 11:40 horas. Cabe ressaltar que a 

comunicação ao banco correntista ocorreu somente em 11:42 horas, pois 

nesse período já haviam realizados todas as compras que totalizaram a 

importância de R$10.800,00(...). Sendo assim, neste momento deve ser 

prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda pronta 

a atuação da requerente na defesa de seu suposto direito, sem contar 

que a exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. 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 liminar e DETERMINO que a requerida 

proceda a suspensão das transações bancárias do autor, efetuados na 

data de 20/06/2018, às 12:19 horas, no valor de R$3.000,00(...) e o valor 

de R$2.000,00(dois mil reais, bem como DETERMINO que a requerida 

abstenha de cadastrar o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito 

em relação aos débitos supracitados, sob pena de multa única que fixo em 

R$5.000,00(cinco mil reais). Declaro a conexão entre os autos 

1005789-39.2018.8.11.0037 e 1005790-24.2018.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Primavera do Leste/MT, 03 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005793-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

JONATHAN MARODIN BRUTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005793-76.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JONATHAN MARODIN BRUTTI 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Correição. Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c ação de reparação de danos 

morais com pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Jonathan Marodin Brutti em face de Tim Celular S/A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Redesigne-se à audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o 

requerente foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em decorrência das restrições nos valores de 

R$179,99(cento e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), 

vinculado ao contrato n°GSM0173313120057 e o valor de R$133,55(cento 

e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), vinculado ao contrato 

n°GSM0173290538642. Afirma que não possui qualquer vinculo contratual 

com a requerida. Por fim, o autor requer, através da antecipação de tutela 

e urgência, a imediata exclusão de seu nome perante os órgãos de 

restrição ao crédito. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da negativação(SPC) 

(id. n°14771080), e demais documentos indispensáveis a propositura 

desta ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de 

acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz 

necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

presente caso, o requerente menciona que não possui qualquer vinculo 

contratual com a requerida e também não sabia da existência das 

restrições em seu nome, tendo em vista que a inclusão ocorreu na data de 

12/06/2018. A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

Leciona que: “ A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou 

depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar 

dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 

do NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e 

do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Primavera 

do Leste-MT, 03 de setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010506-19.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL (ADVOGADO(A))

BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - ME (REQUERENTE)

GISELLE SAGGIN PACHECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE SOUZA (REQUERIDO)

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010506-19.2011.8.11.0037. REQUERENTE: BOMBAS INJETORAS 3 TCHE 

LTDA - ME REQUERIDO: LEONARDO DE SOUZA VISTOS EM CORREIÇÃO. 

DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 

835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior ao Sistema Bacen-Jud, 

constatei que houve sucesso parcial na tentativa de penhora eletrônica, 

cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do Tribunal 

de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. INTIME-SE o 

devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 15 dias. 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, 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, 3 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 121729 Nr: 4244-24.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BATISTA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 . Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão 

preventiva do acusado e, em consequência, indefiro o pedido de 

revogação ora formulado.Assim, não verificados as hipóteses do art. 397 

do CPP, designo audiência de instrução para 03.10.2018 às 14:00 horas, 

onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e 

defesa e o(a) acusado(a).Atente-se a escrivania para o endereço do 
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acusado fornecido às fls. 117/122.Intimem-se e se cumpra.Primavera do 

Leste, 30 de agosto de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212551 Nr: 5271-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO DOS SANTOS, DAIANE 

PEREIRA DOS SANTOS, JEOVANE NUNES CAMPOS, IAHN KELVIN 

BARBOSA DE SOUZA, KESSY JHONE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420, TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo os advogados dos 

acusados para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do 

artigo 396, do Código de Processo Penal, defesa escrita. Ressaltando que 

o prazo é comum e corre em cartório, haja vista, a pluralidade de réus e 

defensores.

Primavera do Leste-MT, 03 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 172571 Nr: 6585-18.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIEIRA LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar este em audiência designada para o dia 22.10.2018, às 

17 horas, porque não foi encontrado no endereço informado nos autos.

Primavera do Leste-MT, 03 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209656 Nr: 3988-08.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE SOARES DA SILVA, KAROLANE 

SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Designo audiência de instrução e julgamento, para 12/09/2018 às 16:30 

horas.

Cite-se e se intime pessoalmente as acusadas.

Intimem-se o Ministério Público, o advogado, as testemunhas de acusação 

e de defesa.

Determino que seja oficiado a Coordenadoria de Medicina Legal – Divisão 

de Psiquiatria Forense do IML, solicitando urgentemente o exame 

toxicológico a ser realizado nas acusadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209656 Nr: 3988-08.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE SOARES DA SILVA, KAROLANE 

SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/7, em todos os seus termos.Designo audiência de instrução e 

julgamento, para 12/09/2018 às 16:30 horas.Cite-se e se intime 

pessoalmente as acusadas.Intimem-se o Ministério Público, o advogado, 

as testemunhas de acusação e de defesa.Determino que seja oficiado a 

Coordenadoria de Medicina Legal – Divisão de Psiquiatria Forense do IML, 

solicitando urgentemente o exame toxicológico a ser realizado nas 

acusadas.Primavera do Leste, 1 de agosto de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 57/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

Considerando o acórdão proferido nos autos de Recurso Contra Decisão 

de Juiz n.º 9/2016 - NU 0161716-97.2016.8.11.0000.

RESOLVE:

Art. 1º - Aplicar à Servidora Fabiane Maria Santos do Nascimento - 

Técnica Judiciária, matrícula 13613, a penalidade de 15 (quinze) dias de 

SUSPENSÃO, a partir de 31/08/2018, nos termos do artigo 143, incisos I, II, 

III, IV e X, artigo 154, inciso II, da Lei Complementar n.º 04/90, Lei 

Complementar n.º 112/2002, que trata sobre o Código de Ética do Servidor 

Público e Provimento n.º 05/2018-CM.

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

Sorriso/MT, 29 de agosto de 2018.

Anderson Candiotto - Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003377-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARQUES (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA ESPERDIAO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

 

1003377-29.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 3 de setembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002909-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

JESSICA MONTEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

JIUVANI LEAL (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

MONICA ARAUJO E SILVA (ADVOGADO(A))

EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA (ADVOGADO(A))

 

1002909-65.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 140 de 571



jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 3 de setembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001003-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE DA SILVA MARJORY SILVA (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - 325.999.328-23 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001003-25.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante o teor do ofício de 

id. 14960835, SUSPENDO a audiência aprazada em id. 14911620. Desta 

feita, DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo Deprecante, consignando as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000230-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PICHINHAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000230-29.2017.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a análise do 

petitório de id. 14563643, deve a parte autora efetuar o pagamento 

complementar da diligência do Oficial de Justiça, sendo que para tanto 

concedo prazo de 05 (cinco) dias. Após, EXPEÇA-SE o competente 

mandado de busca e apreensão, em consonância com a determinação 

exarada em id. 11666976. Restando infrutífera a busca, desde já, DEFIRO 

o requerimento de id. 14563643. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001515-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALEXANDRE LIDANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001515-57.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a inércia do 

demandado (id. 13411315), CUMPRA-SE consoante determinação exarada 

em id. 10814358. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001742-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIELI VAZ PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO VAZ PEREIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001742-81.2016.8.11.0040 Vistos etc. CERTIFIQUE a Secretaria 

da Vara acerca do cumprimento da missiva expedida em id. 13740140. 

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado informando quanto o valor do 

débito atualizado (id. 14583403). Aportando aos autos a missiva e não 

havendo notícia de pagamento do débito alimentar, COLHA-SE o parecer 

ministerial acerca do pleito de decretação de prisão civil do executado. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002609-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE 

UMUARAMA - SICOOB ARENITO (DEPRECANTE)

CESAR FELIX RIBAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANCHONETE KILEY LTDA - EPP (DEPRECADO)

LUIZ CARLOS RAMPANI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002609-74.2016.8.11.0040. Vistos etc. INDEFIRO o pleito da 

parte de autora de id. 13822163, eis que o meirinho diligenciou 

efetivamente no endereço constante do mandado de id. 9405404. Desta 

feita, após a comprovação do pagamento das custas do Oficial de Justiça, 

EXPEÇA-SE o necessário a citação no endereço declinado em id. 

13526102. Não havendo comprovação no prazo estabelecido na 

CNGC/MT, DEVOLVA-SE a missiva à Comarca de origem, grafando 

nossas homenagens e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003243-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RICARDO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003243-36.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ante a devolução da 

correspondência encaminhada ao demandado pelo motivo ‘mudou-se.’ (id. 

13164129, p. 1), DETERMINO a busca de endereço pela Secretaria da 

Vara, conforme Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, 

CUMPRA-SE conforme determinado em id. 12666815. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002460-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ANDRE LUIS MINGHELLI (REQUERIDO)

RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI (REQUERIDO)

KARLA ANDRADE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002460-10.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ADAMA BRASIL S/A REQUERIDO: AGROVIA INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA, ANDRE LUIS MINGHELLI, RUDY SAMUEL ALOVISE 

MINGHELLI Autos nº 1002460-10.2018.8.11.0040. Vistos etc. Tendo em 

vista o decurso do prazo constante no petitório de ID. 13328815, 

INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Em caso de inércia, DEVOLVAM-SE a missiva à Comarca 

de origem. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003034-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA (REQUERENTE)
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EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dário Antonio Tomaz do Nascimento (REQUERIDO)

JAYME TOMAZ DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003034-33.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA 

REQUERIDO: DÁRIO ANTONIO TOMAZ DO NASCIMENTO, JAYME TOMAZ 

DO NASCIMENTO Vistos etc. Através do petitório de id. 14857284, a parte 

autora pugna pela intimação por hora certa do executado. Sem delongas, 

convém destacar que a intimação por hora certa deve obedecer aos 

requisitos contidos no artigo 252 do Código de Processo Civil, in verbis: 

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. In casu, não obstante os 

argumentos da parte autora, analisando a certidão de id. 14712380, 

entendo que não restou demonstrada a suspeita de ocultação do 

demandado, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de citação por hora certa. 

Não obstante, DETERMINO seja SOLICITADO via online, através do 

convênio da CGJ, o endereço atualizado do demandado junto aos órgãos 

conveniados. Se a diligência de que trata o item anterior restar frutífera, 

INTIME-SE o executado, expedindo-se o necessário. CUMPRA-SE. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002889-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002889.11.2017.811.0040 Vistos etc. Devolvo os autos em 

Cartório a fim de que sejam retificadas as certidões de Id. 13237935 e 

13322894, de modo a discriminar a que prazo se referem. Deverá ainda a 

Secretaria certificar a interposição dos embargos à execução, 

atentando-se para o fato de que a peça foi, a princípio, juntada aos 

presentes autos. Sem prejuízo do acima determinado, já havendo penhora 

nos autos, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 05 de 

Novembro de 2018, às 13h30min. Intimem-se. Sorriso/MT, 03 de Setembro 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002081-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI (ADVOGADO(A))

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO (ADVOGADO(A))

TAUA BIODIESEL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002081-40.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME RÉU: TAUA BIODIESEL LTDA Vistos 

etc. Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais proposta por 

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA ME em desfavor de TAUÁ BIODIESEL 

LTDA e BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, todos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial 

de id. 2473232, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 2474259 

e seguintes. Despacho inicial, id. 2495648. A sessão de mediação judicial 

restou infrutífera, id. 4281493. Devidamente citada, a primeira demandada 

apresentou contestação em id. 4648723, oportunidade em que denunciou 

a lide, bem como trouxe aos autos os documentos de Id. 4648725 e 

seguintes. Impugnação à contestação, id. 4874911. Em Id. 10523787 fora 

determinada a citação da litisdenunciada, a qual apresentou contestação 

em Id. 12336341, e documentos em Id. 12336345 e seguintes. Certificado o 

decurso do prazo para manifestação do autor em Id. 12686831. Logo 

após, impugnação à contestação, Id. 12772314. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove a propriedade do veículo descrito na exordial. Lado outro, 

quanto a denunciação a lide, previamente a análise da manifestação da 

seguradora, INTIME-SE a requerida TAUÁ BIODIESEL LTDA para 

manifestar, no prazo legal, em observância ao contraditório. Sem prejuízo, 

ante a impugnação à contestação apresentada em Id. 12772314, 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara acerca de sua tempestividade, 

atentando-se ainda as supostas suspensões dos prazos mencionadas em 

12772314 - Pág. 3-4. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 03 de Setembro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000602-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000602.12.2016.811.0040 Vistos etc. Ante o teor das certidões 

de Id. 14825720 e 14946689, procedo nesta oportunidade a assinatura 

digital do alvará de liberação, devendo a Secretaria encaminhar ao 

departamento competente TJMT para as providências pertinentes. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002869-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. L. (AUTOR(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002869-83.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em consonância com o 

disposto no art. 178, II, do CPC, COLHA-SE o parecer ministerial. Após, 

CONCLUSOS. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005417-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA MARTINS (AUTOR(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES (RÉU)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005417-18.2017.8.11.0040. Vistos etc. CERTIFIQUE a Secretaria 

da Vara quanto a intimação da parte autora acerca da decisão proferida 

em id. 12376179. Em caso negativo, INTIME-SE para manifestação, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129114 Nr: 4830-81.2015.811.0040

 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: COSTA BRAVA URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALTIR FREITAG, JANETE FATIMA 

BALDO FREITAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 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 as PARTES, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTAREM-SE ACERCA DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS, no importe de R$ 11.800,00, e em havendo 

concordância, efetuar o depósito judiial do mesmo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99467 Nr: 2097-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI, ARIOVALDO 

FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Autos n. 2097-16.2013.811.0040 – Código Apolo: 99467.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de execução extrajudicial promovida por BANCO DO BRASIL 

S/A em desfavor de ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI e ARIOVALDO FIORI, 

todos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial.

 Entre um ato e outro, através do petitório de fls. 156-163, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, pugnando pela 

homologação da avença e a suspensão do feito até o cumprimento da 

obrigação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Pois bem. Presentes os requisitos autorizadores e, estando as partes 

devidamente representadas, HOMOLOGO o acordo firmado entre as 

partes BANCO DO BRASIL S/A, ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI e 

ARIOVALDO FIORI, constante às fls. 156-163, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, SUSPENDO o processo até o cumprimento integral da 

obrigação.

 Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação, INTIME-SE a 

exequente para manifestar-se acerca da quitação e/ou requerer o que 

entender de direito.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas 

partes.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n. 

42/2008/CGJ.

 INTIMEM-SE.

 Ocorrido o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, DEFIRO a 

expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada nos autos na 

conta indicada pelo exequente à fl. 158.

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

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 03 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 5019 Nr: 549-44.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOCIR SGARABOTTO, ARNI 

SGARABOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DELLIAS - OAB:174837/SP, EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3.610/MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Autos n. 549-44.1999.811.0040 – Código: 5019.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, conforme 

requerido à fl. 349.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129105 Nr: 4823-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARINA MACK MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089-A

 Autos n. 4823-89.2015.811.0040 – Código Apolo: 129105.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, conforme noticiado pelo 

exequente (fl. 303), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de liberação da quantia depositada nos autos. Em seguida, CONCLUSOS.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 03 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143109 Nr: 347-71.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RUGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 347-71.2016.811.0040 – Código: 143109.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, PROCEDO a busca de endereço via 

Infojud, conforme extrato anexo.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a citação da parte 

executada.

 Às providências.
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 Sorriso/MT., 03 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57342 Nr: 1170-55.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR COSTARELLI (ESPÓLIO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:9.695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTO DE OLIVEIRA - 

OAB:277014/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/SP 211.648, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - 

OAB:198040/SP

 Por todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada e, por 

conseguinte, HOMOLOGO o valor dos honorários apresentados às fls. 

280/281, DETERMINANDO que o demandado junte aos autos comprovante 

de pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) 

d i a s . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 03 de Setembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 155071 Nr: 6488-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO/ SINOP, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, THALMA ROSA DE ALMEIDA FURLANETTI - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Autos nº 6488.09.2016.811.0040 (Cód. 155071)

 Vistos etc.

 De pronto, sugiro à Secretaria desta Vara que ACAUTELE-SE quanto ao 

integral e regular cumprimento dos comandos judiciais exarados nos 

autos, de modo a evitar conclusões desnecessárias e contribuir para a 

morosidade processual.

 Portanto, devolvo os autos em Cartório a fim de que seja a 

Recuperanda/Massa Falida intimada a manifestar-se e nos termos da 

decisão de fls. 12/14.

 Sem prejuízo do acima determinado, defiro o pedido de fls. 26/26verso.

 Após, conclusos.

Sorriso/MT, 03 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58667 Nr: 1996-81.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM SEGURANÇA NO 

TRABALHO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRAY INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO ABUD - OAB:114100

 Autos nº 1996.81.2010.811.0040 (Cód. 58667)

 Vistos etc.

 Diante da controvérsia entre as partes em relação ao valor do débito, 

defiro o pedido de fl. 185 e determino a remessa dos autos à Contadoria 

Judicial para apuração de eventual saldo remanescente devido, sendo que 

para tanto, fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

 Efetuado o cálculo pela Contadoria Judicial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos.

Sorriso/MT, 03 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100555 Nr: 3329-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRED.MUTUO DOS FUNCION.INST.FINAN.PUBLIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA SANTOS YEGROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3329-63.2013.811.0040 – Código: 100555.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106780 Nr: 9809-57.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ROTAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9809-57.2013.811.0040 – Código: 106780.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104127 Nr: 7185-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIMENTEL, ANTONIO PIMENTEL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7185-35.2013.811.0040 – Código: 104127.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 
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requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 174524 Nr: 5896-28.2017.811.0040

 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: LUCAS LUIS COSTA BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

OAB:8.535-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

Requerida, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Alta Floresta/MT, com a finalidade de inquirição de 

testemunha, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93469 Nr: 4972-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO MITUO TSUTSUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, ALAMAIK 

MAMORE DE MATOS, EDSON PEREIRA DOS SANTOS, NEILA MARIA 

SOARES BEZERRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO MITUO TSUTSUI - 

OAB:93982/SP, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:139482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858-A

 Autos n. 4972-90.2012.811.0040 – Código: 93469.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de penhora dos veículos descritos à fl. 661.

 Realizada a penhora, LAVRE-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, 

§ 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC, bem 

como de REMOÇÃO, ficando o exequente como depositário.

 Havendo manifestação dos executados, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, INTIMEM-SE os executados para que informem a localização 

do bem, conforme requerido à fl. 691.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117447 Nr: 8277-14.2014.811.0040

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA E SENA LTDA - ME (Nome Fantasia: 

FARMA VIDA), EDIMILSON FREITAS BARBOSA, JONATHAN FREITAS 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, ANTONIO MINARI NETO - OAB:13.944/MS, BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CAMILA FERREIRA 

DO NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Autos n. 8277-14.2014.811.0040 – Código: 117447.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos verifico que razão assiste ao requerente, sendo 

assim, DEFIRO o pedido de fls. 133-134.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145867 Nr: 1891-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY TADEU KICH, SAMUEL TADEU KICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1891-94.2016.811.0040 – Código 145867.

 Vistos etc.

 EXPEÇA-SE mandado de REMOÇÃO, ficando o representante do 

exequente como depositário.

 Havendo manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31733 Nr: 922-31.2006.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC. DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - 

POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:24378, DANIELA VOLPE GIL - OAB:11281, FRANKLIN 

ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:1585-A, LUIZ HENRIQUE VOLPE 

CAMARGO - OAB:7.684, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Autos n. 922-31.2006.811.0040 – Código: 31733.

 Vistos etc.

 INTIME-SE o expert nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da impugnação ao laudo pericial de fls. 213/214.

 Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, anotando prazo de 15 

(quinze) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, eis que o presente feito encontra-se 

incluído na Meta 2 do CNJ.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 03 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125034 Nr: 2414-43.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTITEC FERTILIZANTES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIAGRI REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MICHEL BARBOZA 

SLEDER - OAB:60665, ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - 

OAB:36.441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2414-43.2015.811.0040 – Código: 125034.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107623 Nr: 151-72.2014.811.0040

 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): JOÃO LUIZ RICHARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 151-72.2014.811.0040 – Código: 107623.

 Vistos etc.

 Não obstante as razões expostas à fl. 104, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pleito de suspensão do feito, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, eis que 

conforme já consignado às fls. 83 e 103, o feito não pode ficar ad 

aeternum.

 Decorrido o prazo assinalado, CUMPRA-SE consoante determinação 

exarada à fl. 103.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, procedendo-se as baixas e 

anotações de praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 03 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1001819-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARIA DE JESUS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

D. T. D. C. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR VELOSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001819-22.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DYEGO THALYTON DA CONCEICAO VELOSO, MARIA DE JESUS DA 

CONCEICAO RÉU: LINDOMAR VELOSO Vistos etc. Em consonância ao 

parecer ministerial, mostra-se necessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento, a qual, desde já, DESIGNO para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 17h00min. Sem prejuízo, PROCEDA-SE a realização 

de estudo social a fim de apurar a necessidade do menor e possibilidade 

do requerido, no prazo de 30 (trinta) dias. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. INTIMEM-SE todos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002830-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

SIRLEI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE GONCALVES PERES (REQUERIDO)

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MARIA DO SOCORRO ARAUJO FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002830-23.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

SIRLEI DE ALMEIDA, FRANCISCO BORGES DA SILVA REQUERIDO: MARIA 

DO SOCORRO ARAUJO FEITOSA, SILVESTRE GONCALVES PERES Vistos 

etc. Analisando os autos, verifico que a parte requerida Maria do Socorro 

Araújo Feitosa se trata de pessoa não alfabetizada, logo, em vista de tal 

condição, necessária a lavratura de procuração pública a fim de 

regularizar a representação processual da mesma. Nesse sentido, é 

entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO 

POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO – 

IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS – 

BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO QUE 

ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS CONFECCIONADOS PELOS 

SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. 1) Segundo o inciso 

I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção albergada pela assistência 

judiciária gratuita também se refere aos emolumentos exigidos para atos 

confeccionados pelos serventuários da Justiça – dentre eles os cartórios 

extrajudiciais – desde que necessários à realização do direito da pessoa 

agraciada com o benefício. 2) A regularização da representação 

processual do agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, 

somente será possível mediante a lavratura de procuração por 

instrumento público em razão de ser o mesmo analfabeto, por ser 

condição de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, portanto, 

abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (negritei) 

Desta feita, INTIME-SE a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual. Oportunamente, façam-me os 

autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003495-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARTINS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDIR BUENO DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003495-39.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ADELIA MARTINS DE OLIVEIRA EXECUTADO: EVANDIR BUENO DA SILVA 

Vistos etc. Ante a inércia do executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de 

valores junto ao BACENJUD. Desta feita, PROCEDO à operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo exitosa a 

penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil. Por outro lado, resultando frustrada à penhora, 

DEFIRO desde já o requerimento de penhora sobre as contas do FGTS e 
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PIS/PASEP eventualmente existentes em nome do executado. No ponto, 

preceitua o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: “São 

impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, 

as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 

pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade 

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

ressalvado o § 2º”. Ocorre que, o parágrafo segundo do mesmo artigo 

prevê uma exceção à regra de impenhorabilidade que assim dispõe: “§ 2° 

O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de 

penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de 

sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) 

salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no 

art. 528, § 8°, e no art. 529, § 3°”. Sendo assim, tratando de verba 

alimentar inegável que a impenhorabilidade disposta no inciso IV do art. 

833 deve ser afastada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004964-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (ADVOGADO(A))

JOSE DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA OUTA HAYASHI (REQUERIDO)

RICARDO SEIJI HAYASHI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HELIO PEREIRA NEVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004964-86.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 04 de Outubro de 2018, às 15h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004961-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

DEUSLIRIO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004961-34.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004912-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DALASTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004912-90.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004907-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU JOSE SCHAFER (REQUERENTE)

EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004907-68.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004893-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CANOVA TREVISOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOÃO TREVISOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004893-84.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004935-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

MARIA IVANEIDE FIRMINA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004935-36.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial 

apresentada. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. 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 Código de Processo Civil. Deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 

334, do CPC/15, haja vista o constante no Ofício Circular n. 

01/2017/CEJUSC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004968-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA (ADVOGADO(A))
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ALDEANE ROCHA SILVA (AUTOR(A))

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004968-26.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial 

apresentada. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. 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 Código de Processo Civil. Deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 

334, do CPC/15, haja vista o constante no Ofício Circular n. 

01/2017/CEJUSC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004873-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIMARA DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004873-93.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos 

do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 

do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o 

cônjuge da executada, se casada for, bem como o terceiro garantidor, 

providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004876-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY BERNARDINELLI SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI APARECIDA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004876-48.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos, devendo o feito TRAMITAR COM PRIORIDADE, eis 

que a requerente é pessoa idosa, na forma do disposto no art. 1.048, I, do 

CPC. DEFIRO a AJG em favor da autora. DESIGNO audiência de mediação 

para o dia 29 de Outubro de 2018, às 09h00min, a qual será realizada pelo 

CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, 

devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

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 Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora 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 o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004609-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANA DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OARES NOGUEIRA MACHADO JUNIOR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004609-76.2018.8.11.0040 Vistos etc. Analisando a exordial, 

observa-se que a inventariante deixou de trazer aos autos a certidão de 

casamento. Posto isso, DETERMINO a intimação da inventariante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, em consonância com o 

acima exposto, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos 

termos do artigo 321, § único do Código de Processo Civil. Oportunamente, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004232-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR MENDES FLORES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004232-08.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DESIGNO audiência de mediação para o dia 29 de 

Outubro de 2018, às 10h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a 

parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

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 Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora 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 o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004780-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR(A))

GILMAR DE SIQUEIRA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIANPORT - CIA NORTE DE NAVEGACAO E PORTOS (RÉU)

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004780-33.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da AJG, salientando que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CITEM-SE os requeridos para, querendo, contestarem a ação no 

prazo legal, cientes que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 29 de Outubro de 2018, às 11h00min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo os 

demandados serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

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 o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004544-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEUZA FERNANDES BARROS GASPAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA FELIZ LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004544-81.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da AJG, salientando que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CITE-SE, pessoalmente, a requerida, com prazo de 15 dias (art. 

335, do CPC), para, querendo, responder a presente demanda. CITEM-SE, 

ainda, os confinantes do imóvel usucapiendo e seus cônjuges, se 

casados forem, por edital, com prazo de trinta (30) dias, os réus incertos 

e desconhecidos, bem como terceiros interessados, (arts. 246, §3°, 259 e 

257, III, do CPC). INTIMEM-SE para que manifeste eventual interesse na 

causa a Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. Após, 

ABRA-SE VISTA para manifestação do Ministério Público. Transcorridos 

os prazos com ou sem impugnação, CERTIFIQUE-SE, voltando-me 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004973-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

M. A. (AUTOR(A))

STHEFANIE AQUINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WILLIAN SIMISEN (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004973-48.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE 

JUSTIÇA (artigo 189, II, CPC). CITE-SE o executado no endereço declinado 

na exordial para, no prazo legal de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

pensão alimentícia em atraso, conforme valores indicados na inicial, bem 

como as que vencerem no curso da presente demanda (art. 323, art. 528, 

§7º c/c 911 todos do CPC), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de protesto (art. 528, §1º do CPC), ou ainda, 

ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 3º do CPC). No mais, DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004952-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. (REQUERENTE)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEOCIR JOAO ALTISSIMO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004952-72.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. 

NOMEIO inventariante a Sra. ADRIANA DE MATTOS, sob compromisso a 

ser prestado em 05 (cinco) dias. No prazo de 20 (vinte) dias contados da 

data em que prestou compromisso, deverá a inventariante apresentar as 

primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais dos bens inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em 

cartório (CPC, art. 620). Após, CITEM-SE os herdeiros e os legatários, se 

for o caso (CPC, art. 626), podendo se manifestar no prazo de 15 dias 

(CPC, art. 627). INTIMEM-SE as Fazendas da União, Estado e Município e o 

Ministério Público (CPC, art. 626), para que se manifestem sobre os 

valores, podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 

dias (art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634), manifestando-se expressamente. Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 636) e digam, em 15 dias 

(art. 637). CONSIGNE-SE que o imposto deverá ser calculado 

administrativamente e juntados aos autos antes da sentença. DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005000-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005000-31.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004942-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004942-28.2018.8.11.0040 Vistos etc. Analisando a exordial, 

observa-se que embora a requerente tenha afirmado que o de cujus não 

deixou herdeiros, pela documentação encartada aos autos constata-se o 

contrário. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, procedendo-se a 

regularização do polo ativo, em consonância com o acima exposto, sob 

pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, 

§ único do Código de Processo Civil. Oportunamente, CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005092-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME DE MAGALHAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE ANTUNES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GILSON REIS GONÇALVES (TESTEMUNHA)

WANDERLEI PEREIRA (TESTEMUNHA)

ANTONIO LISBOA SANTANA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004964-86.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 07 de Novembro de 2018, às 16h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005074-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE TOMAZI (REQUERENTE)

ILDO BOTTON (REQUERENTE)

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MARTINS GOMES (REQUERIDO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004964-86.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 07 de Novembro de 2018, às 17h00min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005091-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERMERSON NATALICIO AGUIAR (REQUERENTE)

DANIELI IVONE AGUIAR (REQUERENTE)

LEONILDA MARIA KAMINSKI (REQUERENTE)

FERNANDA DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ADEMIR AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005091-24.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005037-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA CONCEICAO PEREIRA (REQUERENTE)

MARISTELA KLOSTER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUTERIO REIS DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005037-58.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005032-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDNO ROCHA MACHADO DE MENEZES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005032-36.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 07 de Novembro de 2018, às 17h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005036-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA FERREIRA REIS (REQUERENTE)

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

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

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005036-73.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. DEFIRO 

os benefícios da AJG. ANOTE-SE. COLHA-SE o parecer do Ministério 

Público. Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005030-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA (ADVOGADO(A))

CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BIAVA DA CAS (REQUERIDO)

LUCIANO DA CAS (REQUERIDO)

AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005037-58.2018.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as retificações, conforme requerimento de id. 15089695. No mais, 

atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado. Havendo necessidade de 
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manifestação ou providência a cargo da parte interessada, 

providenciem-se as devidas intimações, com a advertência de que, não 

havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, 

independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Alcançada a 

finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, devolva-se 

à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004987-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(AUTOR(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004987-32.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”, fixados, 

entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 5% sobre 

o valor da causa. Conste ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou 

não havendo oposição de embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o 

título executivo judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005073-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIVAR FLAVIO MARCHIORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005073-03.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de LOIVAR FLAVIO MARCHIORO, 

qualificados no presente feito, aduzindo que por contrato de 

financiamento, concedeu um crédito ao requerido destinado a aquisição do 

veículo alienado fiduciariamente descrito e individualizado na inicial. Ocorre 

que, o ora requerido tornou-se inadimplente, deixando de honrar as 

prestações. Em razão disso foi constituído em mora, porém continuou 

inadimplente. Ao final, afirmando estarem presentes os requisitos legais, 

requer a concessão da liminar de busca e apreensão do bem descrito na 

inicial. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. In casu, não há dúvidas de 

que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto 

comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos 

daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. 

Nessa senda e, levando-se em conta as razões expedidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio 

autor, na pessoa de seu representante legal, mediante termo de 

compromisso. Após executada a medida liminar, CITE-SE o requerido para, 

querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, 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, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no 

prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as 

alterações dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004405-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALCIDES ENGLER (AUTOR(A))

LEONARDO ZANELLA BONETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004405-32.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005105-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELANE ANTUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GABRIEL HENRIQUE ANTUNES SILVEIRA (REQUERENTE)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005105-08.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1004922-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CELSO NUNES SANTOS (ADVOGADO(A))

CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005041-95.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. No mais, em que pese não tenha sido encartado 

aos autos, em consulta ao site do TJ/MT, verifico que houve o 

recolhimento das custas e taxa judiciária pela parte autora. Assim, 

DETERMINO a juntada aos autos do comprovante de recolhimento, 

anotando prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 05 de Novembro de 2018, às 10h00min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 
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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 Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora 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 o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005033-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005033-21.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO a AJG em favor da parte autora. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 29 de Outubro de 2018, às 16h00min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível, devendo a parte requerida ser citada com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. 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 Código de Processo Civil. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

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 o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004985-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DO CARMO ODA (EXEQUENTE)

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004985-62.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço n. 02/2016. Em seguida, CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos 

do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 

do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o 

cônjuge do executado, se casada for, bem como o terceiro garantidor, 

providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002851-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

GESAR GEHLEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002851-33.2016.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença. No mais, INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor indicado em id. 14728890, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004856-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GIZELI PAULINA HOLZ (ADVOGADO(A))

MARIO MONTEIRO DE LIMA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (EMBARGADO)

NADIR DA SILVA (EMBARGADO)

NAIDE DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004856-57.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO o pedido de gratuidade. ANOTE-SE. 

CITEM-SE os embargados para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem contestação (art. 679 do CPC). CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005120-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO CONTE ZUANAZZI (EXEQUENTE)

FABIANA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1005120-74.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a exordial está endereçada ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca, tendo sido distribuída a este juízo equivocadamente pelo Sistema 

PJE, razão pela qual DETERMINO a redistribuição do presente feito ao 

Juízo Competente. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003960-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MARIA BUSSOLARO (EMBARGANTE)

WALDIR BUSSOLARO (EMBARGANTE)

CLAUDIO FERREIRA FRANCA (EMBARGANTE)

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003960-14.2018.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que os embargantes formularam pedido de justiça 

gratuita. Entretanto, considerando que os mesmos são produtores e, 

frente ao valor do contrato firmado, torna-se crível que possuem 

capacidade financeira para efetuar o recolhimento das custas. Aliado a 

isso, convém destacar que os embargantes deixaram de encartar aos 

autos documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência alegada. Não 

obstante o disposto no art. 4º, da Lei n. 1060/50, ao dizer que “A parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial”, entendo que o mesmo não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita. Sobre o assunto, oportuno a lição 

de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “A declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010). Desse 

modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a hipossuficiência 

alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO dos embargantes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAREM a inicial em consonância com o acima exposto, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, bem como proceder ao 

recolhimento da taxa e custas judiciais, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004440-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON LUIS PRATES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAINÁ PRATES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IARA DE MATTOS PRATES OAB - 671.949.150-49 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004440-89.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GELSON LUIS PRATES RÉU: TAINÁ PRATES REPRESENTANTE: IARA DE 

MATTOS PRATES Vistos etc. Cuida-se da ação de revisional de alimentos 

c/c pedido de tutela provisória proposta por GELSON LUIS PRATES, em 

desfavor de TAINÁ PRATES, representada por sua genitora IARA DE 

MATOS, todos devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

que por meio de acordo firmado entre as partes na ação judicial de nº 

1586-81.2014.811.0040 (código: 109187), que tramitou perante a Segunda 

Vara Cível desta comarca, o requerente ficou obrigado a prestar alimentos 

em prol da filha em valor equivalente a 41,43% do salário mínimo vigente. 

No entanto, alega que se encontra desempregado e atualmente é 

responsável por sua genitora que se encontra com problemas graves de 

saúde, estando ele incapaz de arcar com o valor outrora convencionado, 

pugnando pela sua redução, inclusive em sede de antecipação da tutela. 

A inicial veio instruída pelos documentos de id. 14527395 e seguintes. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. A ação de revisão de alimentos tem com pressuposto a 

alteração do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se 

demostrada a efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, 

cabível a readequação da pensão alimentícia. Mencionada demanda 

encontra sustentáculo no artigo 1.699 do Código Civil, o qual dispõe: Art. 

1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira 

de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado 

reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou 

majoração do encargo. Sobre o tema em tela, Silvio Rodrigues leciona: 

“Uma vez fixada, a pensão alimentícia pode ser alterada, por reclamação 

de qualquer das partes, desde que se evidencie ter sobrevindo mudança 

na fortuna de quem fornece os alimentos, ou de quem os recebe. Assim, 

por exemplo, se com o crescimento os filhos necessitam de maiores 

recursos para estudo e vestuário, ou se provam que a situação financeira 

do pai melhorou, em relação à anterior, deve o juiz conceder aumento da 

pensão alimentícia; ao contrário, se o pai prova que seus ganhos 

diminuíram, ou que um dos filhos se tornou maior ou que uma filha contraiu 

matrimônio etc., pode pedir redução dos alimentos a que foi anteriormente 

condenado” (CC/1916, art. 401; CC/2002, art. 1.699) (Direito Civil. Vol. 6. 

Direito de Família. 27 ed. São Paulo. Saraiva. p. 425). Com efeito, os fatos 

ensejadores desta mudança devem restar devidamente demonstrados, 

pois, é pacífico o entendimento no sentido de que a agravação, redução 

ou a exoneração de alimentos depende de prova robusta nos autos. No 

caso dos autos, em que pese os argumentos da parte autora, a verdade é 

que, liminarmente, não há como aferir se as alegações aviadas são 

suficientes para reduzir os alimentos anteriormente fixados, notadamente 

porque, embora o autor tenha informado seu quadro deficitário no que 

tange à possibilidade, tal fato depende de ampla dilação probatória. Tal 

raciocínio encontra-se cristalizado em diversos julgados pátrios, sendo 

que, para facilitar a visualização, colaciono os seguintes excertos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO 

ALIMENTANTE E EVIDENTE NECESSIDADE DO ALIMENTADO. BINÔMIO 

NECESSIDADE E POSSIBILIDADES. No caso dos autos, pelo menos em 

sede liminar, não há prova suficiente da ocorrência de alterações no 

binômio necessidade/possibilidade que justifique a reforma da decisão que 

indeferiu, in limine, a redução dos alimentos. NEGARAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO.” (TJRS - OITAVA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 70033699927 – Relator: DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ - 

Diário da Justiça do dia 22/03/2010) (negritei) Outrossim, há de se 

ressalvar que o contraditório ainda não se estabeleceu, sendo 

necessário, nesse particular, maior cautela quanto à possibilidade de 

alteração de alimentos em sede de antecipação de tutela. Por oportuno, 

colaciono o seguinte julgado: “REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE 

MAJORAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. 1. As 

questões relativas aos pedidos de revisão de alimentos, via de regra, não 

se prestam à tutela antecipada, pois os alimentos foram estabelecidos em 

um processo, com ampla dilação probatória e, para que o encargo 

alimentar estabelecido seja revisado, necessariamente depende também 

de prova ampla sobre a efetiva modificação da fortuna de quem paga ou 

da necessidade de quem recebe, e essa prova deve ser produzida ao 

longo de toda a fase cognitiva da ação de revisão de alimentos. 2. 

Ausente prova cabal da alteração da capacidade econômica do 

alimentante, descabe estabelecer a majoração do encargo alimentar em 

sede de antecipação de tutela. Recurso desprovido. (SEGREDO DE 

JUSTIÇA)”. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70024288425, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 13/08/2008.) (negritei) Isto posto, 

INDEFIRO, a antecipação de tutela requerida na inicial. Em consonância 

com o disposto no art. 334, do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO 

sessão de mediação para o dia 05 de Novembro de 2018, às 11h00min, a 

ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE a parte requerida para 

responder aos termos da presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, consignando expressamente as advertências do art. 344 do NCPC. 

Por fim, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão 

ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003917-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PECHE BENVINDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003917-77.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de DÉBORA PECHE BENVINDO, qualificados no presente feito, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, que veio acompanhada 

pelos documentos constantes no id. 14204932. Determinou-se a emenda 

da exordial a fim de que o autor comprovasse a mora da requerida, bem 

como adequasse o valor atribuído à causa, id. 14559643. Em cumprimento 

a determinação acima, a parte autora manifestou-se em id. 14673287, 

sustentando a constituição da mora da devedora, posto que para a 

caracterização desta basta o simples encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço do devedor-fiduciante constante no contrato. 

Asseverou ainda, a validade da notificação realizada por Cartório de outro 

Estado da Federação. Na oportunidade, atribuiu novo valor à causa, bem 

como encartou aos autos comprovante de custas complementares, id. 

14673291. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: 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. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Consoante exposto acima, 

determinado a parte autora a emenda da inicial (id. 14559643), o mesmo 

manifestou em id. 14673287 asseverando a constituição da mora da 

devedora, eis que para tanto basta o simples encaminhamento da 

notificação extrajudicial ao endereço do devedor-fiduciante constante no 

contrato. Entrementes, entendo que não restou devidamente demonstrada 

a mora da parte devedora, eis que a notificação extrajudicial encaminhada 

via Correios não foi entregue pelo motivo ‘endereço insuficiente’, razão 

pela qual realizou o protesto, cuja intimação se deu pela via editalicia. No 

caso concreto, faz necessário consignar que não tendo a notificação 

extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude 

da informação de que o endereço era insuficiente, evidente o não 

cumprimento da formalidade exigida em lei, vez que mostra-se 

indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal, o que não ocorreu nos autos em tela. Nesse sentido, colha-se o 

entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - 

DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO 

EXTINTO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A constituição da mora 

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no 

endereço indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que 

providencie a notificação por edital, mas somente depois de esgotados 

todos os meios possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DESSE ATO - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio 

indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" 

não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios, pois trata-se de prova imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 22328/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) Como 

visto, a intimação por edital só serve para a finalidade objetivada quando o 

autor comprovar que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal 

da parte devedora/ré, o que não foi demonstrado no presente feito. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA 

EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto 

do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou 

expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório 

de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por 

edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de 

intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as 

conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto 

Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001797-95.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PAULO ABRAAO (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLENE MASCKIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001797-95.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

JOAO BATISTA PAULO ABRAAO REQUERIDO: DIRLENE MASCKIO Vistos 

etc. Ante a manifestação de Id. 12746499, DETERMINO seja SOLICITADO 

via online, através do convênio da CGJ, o endereço atualizado do 

demandado junto aos órgãos conveniados. Se a diligência de que trata o 

item anterior restar frutífera, CITE-SE a requerida, expedindo-se o 

necessário. Restando infrutífera, desde já, DEFIRO a citação editalícia, em 

consonância com o disposto no art. 256, III, do Novo Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria da Vara observar o art. 257 do mesmo ‘codex’. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003760-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANDER PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003760-07.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 14749687, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias para o autor comprovar 

nos autos a mora da parte demandada. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003553-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

william behling pereira da luz (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho (ADVOGADO(A))

ALFEO AUGUSTO TRECENTI - ME (EXECUTADO)

ALFEO AUGUSTO TRECENTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003553-76.2016.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do 

requerimento de id. 14842868. Oportunamente, CONCLUSOS. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000218-78.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, DEFIRO a 

substituição processual requerida. PROCEDAM-SE as alterações e 

anotações necessárias. No mais, PROSSIGA no cumprimento da 

determinação exarada em id. 12790430. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003366-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA CAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003366-68.2016.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, DEFIRO a 

substituição processual requerida. PROCEDAM-SE as alterações e 

anotações necessárias. No mais, INTIME-SE a parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001059-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

ROMILDO DE JESUS COSTA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001059-10.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante o exposto no 

petitório de id. 14802673, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de suspensão 

do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias. ANOTE-SE. Decorrido o prazo sem 

manifestação da parte autora, CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003356-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA GRASIELY CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003356-53.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO RODOBENS S/A em desfavor de 

KARINA GRASIELY C. DE OLIVEIRA, devidamente qualificados no 

presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na exordial. Em análise à 

exordial, constata-se que não restou demonstrada a notificação 

extrajudicial da parte requerida, eis que a correspondência encaminhada 

retornou com a seguinte informação ‘mudou-se’. Como é cediço, em ações 

de busca e apreensão é imprescindível que a inicial venha acompanhada 

da prova de constituição em mora do devedor que, segundo a 

jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou recebimento de 

notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 
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paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a 

mora da devedora, sob pena de indeferimento e consequente extinção, 

nos termos do artigo 321, § único do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000643-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANEL VIANA DE LIMA (AUTOR(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000643-08.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por NATANAEL VIANA DE LIMA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de id. 11737448 e ss. A contestação se acha encartada em 

id. 13719421. Na ocasião, a parte demandada arguiu preliminarmente a 

conexão do presente feito com os autos n. 1000642-23.2018, sua 

ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial, ante a ausência de pedido 

específico quanto ao reembolso das despesas médicas, bem como a 

ausência de interesse de agir em razão da falta de resposta na via 

administrativa. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. 

Encartou aos autos os documentos de id. 13719423 e ss. Impugnação à 

contestação, id. 14484259. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, faz-se necessário a 

apreciação das preliminares arguidas. DA CONEXÃO Sem delongas, pelas 

razões já consignadas na decisão de id. 13367234, entendo que não 

merece acolhida o requerimento da parte demandada, tendo em vista que 

embora sejam as mesmas partes, tratam-se de fatos distintos. DA 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Sustenta a parte demandada a falta de 

interesse de agir em razão da ausência de finalização do requerimento 

administrativo. Em que pese tal alegação, entendo que a preliminar em tela 

não merece acolhida, haja vista que não obstante esta magistrada já tenha 

declarado posicionamento em sentido contrário em outras demandas, 

frente ao entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso no sentido que diante da apresentação de contestação pela 

parte demandada, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO 

AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 

3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, caracteriza o 

interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a natureza de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, 

criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas 

de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo 

automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de 

culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). 

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. (Ap 8439/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) Nestes 

termos, REJEITO a preliminar suscitada. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 

Igualmente não assiste razão a parte demandada, pois a Lei 6.194/1974, 

em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher a seguradora a 

ser demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO LITISCONSORTE PASSIVA. 

INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO 

COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A 

MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. 

DA INÉPCIA DA INICIAL Aduz a parte demandada inépcia da exordial, ante 

a ausência de pedido específico quanto ao reembolso das despesas 

médicas. No ponto, igualmente não merece acolhida o pedido da requerida, 

eis que inexiste qualquer pedido de reembolso de despesas médicas. Pelo 

exposto, REJEITO a preliminar em tela. Ademais, não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 

demandada, haja vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar que a prova fora 

requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios para custeio dos 

honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o 

qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à 

gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos 

que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o 

pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a 

plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta feita, INTIME-SE a 

demandada para que proceda ao depósito dos honorários periciais, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de 

apresentado o laudo técnico pericial, independentemente de intimação. O 

laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, 

podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao 

perito os pontos controvertidos como quesitos do Juízo, bem como 

aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo aos autos, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003326-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA MOREIRA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉ DOS SANTOS SOBRINHO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003326-52.2017.8.11.0040. Vistos etc. Sem delongas, DEFIRO o 

requerimento de penhora sobre as contas do FGTS e PIS/PASEP 

eventualmente existentes em nome do executado. No ponto, preceitua o 

artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: “São impenhoráveis: IV - 

os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 

os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 
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ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. 

Ocorre que, o parágrafo segundo do mesmo artigo prevê uma exceção à 

regra de impenhorabilidade que assim dispõe: “§ 2° O disposto nos incisos 

IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de 

prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às 

importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, 

devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, 

§ 3°”. Sendo assim, tratando de verba alimentar inegável que a 

impenhorabilidade disposta no inciso IV do art. 833 deve ser afastada. 

Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000473-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NILSON PIRES CORREA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON PIRES CORREA JÚNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000473-70.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a concordância da 

exequente com o pedido de parcelamento (id. 14195301), INTIME-SE o 

executado para que comprove nos autos o pagamento. No mais, 

relativamente ao pleito de concessão da gratuidade da justiça em relação 

ao pagamento das custas e despesas processuais, diante dos 

argumentos e documentos apresentados, DEFIRO os benefícios da AJG. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002808-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL ANDRADE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002808-28.2018.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o pleito de 

suspensão formulado em id. 14116209. ANOTE-SE. REMETAM-SE os 

autos ao arquivo provisório, procedendo-se as anotações de praxe. 

Decorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000315-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR MORESCO (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000315-78.2018.8.11.0040 Vistos etc. Em que pese à 

manifestação da demandada (id. 13773161), convém destacar que a 

prova pericial é essencial ao deslinde da questão controvertida, razão 

pela qual MANTENHO na íntegra a decisão proferida em id. 13582452. 

Assim, INTIME-SE a demandada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove nos autos os depósito relativo aos honorários periciais. Por fim, 

ADVIRTO que a inércia no cumprimento das determinações constitui ato 

atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV, do CPC, sujeita 

as sanções criminais, civis e processuais cabíveis, bem como multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa (§2º, art. 77, do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002136-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002136-54.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ante a devolução da 

correspondência encaminhada ao demandado pelo motivo ‘não proc.’ (id. 

12840195), DETERMINO a sua intimação através de Oficial de Justiça. No 

mais, CUMPRA-SE consoante determinação exarada em id. 10919250. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002119-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

LUCIANO MARASCHIN (AUTOR(A))

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002119.52.2016.811.0040 Vistos etc. Considerando que a 

liberação na forma postulada pelos Patronos do autor abrange, além dos 

honorários sucumbenciais, percentual relativo aos honorários contratuais, 

intimem-se os i. Advogados para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

aos autos cópia do contrato de honorários firmado, ou ainda, procuração 

conferindo-lhes poderes para receber e dar quitação, uma vez que pela 

procuração que acompanha a inicial não lhes foram outorgados tais 

poderes. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 31 de Agosto de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002421-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTONIOLLI (ADVOGADO(A))

CONSTRUHAUS CONSTRUTORA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS ROCHA DE NOVAES (RÉU)

EDILEUSA DE OLIVEIRA CORREIA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002421.47.2017.811.0040 Vistos etc. Ante o teor das certidões 

de Id. 14788186 e 14788258, procedo nesta oportunidade a assinatura 

dos alvarás de liberação, os quais devem ser encaminhados ao 

departamento competente TJMT para as providências pertinentes. Após, 

arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003126-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DE ROSSI (EXEQUENTE)

VALDECIR DE ROSSI (EXEQUENTE)

VANILDE ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003126.79.2016.811.0040 Vistos etc. Ante a certidão de Id. 
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14179311, procedo nesta oportunidade a assinatura do alvará de 

levantamento, o qual deve ser encaminhado ao departamento competente 

do TJMT. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002559-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIROELTON FAGUNDES QUINTAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002559-77.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de NEIROELTON FAGUNDES QUINTÃO, devidamente 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na 

exordial. Em análise à exordial, constata-se que não restou demonstrada a 

notificação extrajudicial da parte requerida, eis que a correspondência 

encaminhada retornou com a seguinte informação ‘SEM ENTREGA 

DOMICILIAR’ (id. 13242641. p. 3). Como é cediço, em ações de busca e 

apreensão é imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de 

constituição em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se 

dar mediante protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse 

sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA 

E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR 

MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não 

tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do 

contrato, em virtude da informação de que a ré mudou-se, evidente o não 

cumprimento da formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento 

dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a 

intimação da devedora por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo 

d e  I n s t r u m e n t o  A I  2 2 4 6 2 0 1 1 3 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a 

mora da devedora, sob pena de indeferimento e consequente extinção, 

nos termos do artigo 321, § único do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002738-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002738-11.2018.8.11.0040. Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo requerido no petitório de id. 13945534, INTIME-SE a parte autora 

para comprovar a mora do demandado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003208-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BALDUI DAL PRA (REQUERIDO)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003208-13.2016.8.11.0040. Vistos etc. Ante a inércia da parte 

executada e, considerando que a penhora online atende à ordem de 

preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo 

Civil. Por outro lado, resultando frustrada a penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003896-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA CONCEICAO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003896-38.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a busca de 

endereço do executado infrutífera, em consonância com o disposto no art. 

256, inciso II, do Código de Processo Civil, CITE-SE o requerido por edital, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art. 257 do 

mesmo diploma e fazendo constar as advertências de praxe. Transcorrido 

o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do CPC, desde já, 

NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA para defender os interesses do 

executado, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se 

manifestar em tal condição, no prazo legal. Após, manifeste-se a autora, 

requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. CIENTIFIQUE-SE o 

Parquet. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004297-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EMBARGANTE)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

CLORINDO BALDO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004297.37.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuidam-se de Embargos 

apresentados por Carlos Eduardo Bassani em relação à Execução que lhe 

promove Clorindo Baldo, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial de Id. 9544940, que veio instruída com 

documentos diversos. De pronto, indeferiu-se o benefício da Justiça 

Gratuita, concedendo prazo ao embargante para recolhimento das custas 

processuais devidas, Id. 9642655. Petição de juntada das custas 

processuais, Id. 9978862. Os embargos foram recebidos, todavia, sem 

efeito suspensivo, Id. 11992272. Embargado apresentou impugnação, Id. 

1222204. Manifestação do embargante, Id. 12694281. É o breve relato. 

Decido. Cuida-se de Execução fundada em uma cártula de cheque no 

valor de 74.223,00 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais), 

acrescidos de juros e correção monetária, promovida por Clorindo Baldo 

em desfavor de Carlos Eduardo Bassani, conforme se infere do processo 

eletrônico principal. Ao embargar a execução, o embargante alega que, na 

realidade, o referido cheque, assim como outros três da mesma espécie, 

foram emitidos em garantia de um contrato de arrendamento firmado entre 

as partes, cuja cópia instruí os presentes embargos. Com isso, alega a 

inépcia da inicial de execução, diante da inexigibilidade do título. Com 
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efeito, sabe-se que diante da literalidade e autonomia do título em questão 

– cheque -, seu portador nada tem a provar quanto a sua origem, cabendo 

ao suposto devedor, in casu, o embargante, o encargo de demonstrar que 

o título não tem causa ou sua causa é ilegítima. Nessa esteira, ausente 

prova robusta e cabal neste momento quanto a inexigibilidade da cártula, 

prevalece a presunção legal de legitimidade do título, razão pela qual 

REJEITO a preliminar de inépcia alegada. Superada a preliminar arguida, 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

declaro o processo saneado. Objetivando proporcionar as partes a 

composição amigável do litígio, designo audiência de conciliação perante o 

CEJUSC local para o dia 05 de novembro de 2018, às 14h00min. Infrutífera 

a tentativa de acordo, deverão as partes, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, sugerir os pontos controvertidos, bem como especificar as provas 

pretendidas, ou ainda, declinar interesse no julgamento antecipado da lide. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005069-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA (RÉU)

KAMILLA PAVAN BALEN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005069.97.2017.8.11.0040 Decisão saneadora Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Forteplast Indústria e Comércio de PVC Ltda, pelos fatos e 

fundamentos expostos na petição inicial de Id. 10102198, instruída com 

documentos diversos. De início, foi a inicial recebida, oportunidade em que 

foi deferida a tutela de urgência postulada, conforme decisão de Id. 

10609016. A tentativa de autocomposição restou infrutífera, conforme ata 

de Id. 11554656. A seguir, juntou-se contestação e documentos 

apresentados pela ré, Id. 11737235. Réplica à contestação, Id. 12733195. 

É o breve relato. Decido. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em desfavor de Fortplast Indústria e Comércio 

de PVC Ltda objetivando a reparação e indenização dos danos ao meio 

ambiente, consoante narrativa fática e fundamentos que constam da 

exordial. Devidamente citada, a ré apresentou contestação, requerendo a 

extinção da presente ação civil pública, com fundamento o art. 485, VI do 

CPC, haja vista que no dia 30/08/2015 foi lavrada decisão administrativa 

declarando a anulação do atuo de infração nº 38 de 14/11/2014, com 

fundamento no art. 100 do Decreto Leo nº 6.514/2008. Ocorre que, no 

ponto, razão assiste ao Ministério Público, uma vez que enquanto a tese 

defensiva faz referência à decisão administrativa nº 54/2015, proferida no 

processo SAMA nº 038/2014, em análise ao Auto de Infração nº 038 de 

14/11/2014, a presente ação civil pública fundamenta-se no suposto dano 

ambiental referido no Auto de Infração nº 010 de 28/07/2014. Logo, 

embora ambos os autos de infração retratem fatos semelhantes, 

inequívoco que ocorreram em datas distintas, da maneira que, inexiste 

prova robusta que autorize a imediata extinção da presente ação por 

ausência de interesse de agir. Outrossim, também cabe razão ao autor ao 

alegar que a decisão administrativa não vincula a decisão judicial, 

conforme, inclusive, pronunciou o Min. Herman Benjamin, quando do 

julgamento do REsp 1.198.727/MG, STJ, DJe de 09/05/2013: “... VII. Acerca 

da independência das instâncias civil e administrativa, a orientação 

jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que, "de acordo com a 

tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente 

causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou 

penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a 

Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, 

tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a 

inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação 

ambiental, p.ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 

do Código Civil" Com isso, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial. 

Relativamente ao pleito ministerial de condenação da ré nas penas de 

litigância de má-fé, por ter, em tese, pretendido induzir este Juízo a erro, 

tenho que, s.m.j., prematura se apresenta a aplicação da penalidade 

pretendida, mostrando-se prudente o prévio exaurimento das provas, de 

forma a proporcionar um cenário fático sólido e convincente a lastrear o 

decisium a ser proferido. Portanto, superada a preliminar arguida, 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro 

o processo saneado. Designo audiência de tentativa de conciliação 

perante o CEJUSC local para o dia 05 de Novembro de 2018, às 14h30min. 

Infrutrífera a composição amigável, intimem-se as partes para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sugerirem os pontos controvertidos, bem como 

especificarem as provas pretendidas. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002323-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FELIX CABRAL (ADVOGADO(A))

ANDERSON RICARDO BERNO (RÉU)

ARI BERNO (RÉU)

INES JUSTINA BERNO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002323-96.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ANDERSON RICARDO BERNO, ARI BERNO, 

INES JUSTINA BERNO Vistos etc. Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada 

por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ANDERSON RICARDO 

BERNO, ARI BERNO e INÊS JUSTINA BERNOS, todos devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que o primeiro requerido 

celebrou com a instituição financeira contrato de abertura de crédito em 

conta corrente, na modalidade BB Agronegócio Giro 149.211.348, no valor 

de R$ 1000.000,00 (cem mil reais), sendo que os demais requeridos 

anuíram na condição de fiadores. Alega que os requeridos não cumpriram 

com suas obrigações, deixando um saldo devedor de R$ 123.163,24 

(Cento e vinte e três mil cento e sessenta e três reais e vinte e quatro 

centavos), valor este já atualizado. Por tais razões, requer sejam os 

demandados condenados ao pagamento do valor indicado. A exordial veio 

acompanhada dos documentos de Id. 3020371 e seguintes. Pela decisão 

de Id. 3204572, determinou-se a citação dos requeridos, designando 

audiência de conciliação. As tentativas de solução amigável do litígio 

restaram frustradas, conforme termos de audiência de Id. 

4663522/12118629. Citados, os requeridos apresentaram contestação em 

Id. 12204258, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva dos fiadores, 

ilegalidade dos juros remuneratórios, bem como aplicação da teoria da 

imprevisão. Juntou documentos em Id. 12204260 e ss. Impugnação à 

contestação em Id. 12528821. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a matéria versada é unicamente de direito, não havendo, 

salvo melhor juízo, necessidade de dilação probatória: Art. 355 CPC. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas; (...). Entretanto, previamente a análise do mérito, faz-se 

necessária a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pelos demandados. Asseveram os requeridos ARI BERNO e INÊS JUSTINA 

BERNO que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da presente 

demanda, eis que anuíram com o contrato entabulado junto ao Banco 

requerente apenas na condição de fiadores, de modo que a 

responsabilidade que lhes cabe é meramente subsidiaria, somente 

surgindo se configurado o inadimplemento do devedor principal. Pois bem, 

a contrario sensu do alegado, em análise ao contrato celebrado entre as 

partes, especificamente a cláusula vigésima terceira que versa acerca da 

fiança (Id. 3020371 - Pág. 9), ressai que os requeridos na condição de 

fiadores se responsabilizaram solidariamente ao pagamento da dívida 

contraída, renunciando expressamente aos benefícios previstos nos 

artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838, todos do Código Civil Brasileiro, 

desse modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos mesmos. 

Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos Tribunais: AÇÃO 

MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE. SENTENÇA "EXTRA PETITA" – Caracterização – (...) 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – FIADORES – Os corréus Denilson, Priscila e 

Maria de Lourdes aceitaram, espontaneamente, figurar como fiadores do 

contrato objeto desta ação – Responsabilizaram-se pelo cumprimento de 

todas as obrigações assumidas pela pessoa jurídica devedora principal, 

quer no período de vigência, quer nas prorrogações que ocorressem – 
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Devem, portanto, suportar, de forma integral, as consequências do 

inadimplemento – Artigo 819 do Código Civil – A fiança dar-se-á por escrito 

e não admite interpretação extensiva – Responsabilidade dos fiadores não 

delimitada – Os fiadores respondem como se fossem a própria empresa 

devedora principal, pois se responsabilizaram, solidariamente, pelo 

pagamento do débito, em caráter absoluto, irrevogável, irretratável e 

incondicional, não comportando qualquer tipo de exoneração – Renúncia 

expressa aos benefícios dos artigos 827 , 830 , 834 , 835 , 837 e 838 do 

Código Civil (...) (TJ-SP – 00020514520128260266. Órgão Julgador: 24º 

Câmara de Direito Privado. Dje: 30/10/2017. Julgamento: 30/10/2017. 

Relator: Plínio Novaes de Andrade Junior). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS. FIANÇA. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE RANULIO E MAILENE: Não se mostra 

possível a exoneração dos fiadores quanto ao débito contraído, 

unicamente pela mudança no quadro societário da empresa, uma vez que 

a garantia pessoal foi prestada à pessoa jurídica. A retirada dos sócios 

não altera a condição da sociedade e nem extingue as obrigações por ela 

contraídas ou em favor delas estipuladas. Nos termos do art. 835, do CCB, 

deve o ex sócio comunicar ao credor ou entrar com ação própria de 

exoneração, comunicando a saída da sociedade e alteração do quadro, o 

que não se verifica no caso em tela. Ilegitimidade passiva de Ranulio e 

Marilene afastada, inclusive com base na interpretação restritiva da 

cláusula de prorrogação diante de contrato de conta corrente. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DE OLIDAIR E MARISTELA: Da mesma forma, não 

há falar em ilegitimidade passiva dos demais fiadores Olidair e Maristela, 

uma vez que figuraram como fiador, na condição de principal pagador, 

possuem legitimidade pela totalidade do débito. Art. 899 , do CCB Havendo 

renúncia expressa, não podem os fiadores requererem o benefício de 

ordem previsto no art. 827 do Código Civil . Sentença... mantida. 

Preliminares de ilegitimidade passiva trazidas em recursos de apelação 

que vão rejeitadas. (...) (TJ-RS - Apelação Cível AC 70076384056. Órgão 

Julgador: Décima Nona Câmara Cível. Dje: 02/08/2018. Julgamento: 

26/07/2018. Relator: Eduardo João Lima Costa). Ante o exposto, pelas 

razões supramencionadas, e em consonância ao entendimento 

consolidados dos Tribunais, REJEITO a preliminar arguida. Não havendo 

outras questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, passo a análise do mérito. No mérito, aduzem os 

requeridos excesso do valor cobrado, em virtude da abusividade das 

taxas de juros nominal e efetiva, bem como requerem a aplicação da teoria 

da imprevisão ante a dificuldade financeira enfrentada pelos requeridos. 

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: A jurisprudência 

desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se 

aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de 

que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base 

na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no 

caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado (STJ. 

AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010). 

Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, mais precisamente para 

o contrato apresentado às fls. 11-14 dos autos em apenso, é possível 

visualizar que foi pactuada a taxa de juros mensal de 1,159%, sendo certo 

que tal índice não destoa excessivamente da média de mercado 

estabelecida pelo BACEN para o período e modalidade do contrato 

(3,80%). No ponto, resta pacífico na jurisprudência que somente “é 

abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e 

meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado 

pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.” (TJMT - Ap, 52148/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014.) 

(destaquei) Portanto, não se vislumbro qualquer ilegalidade quanto às 

taxas de juros. Quanto à capitalização dos juros – anatocismo, para 

elucidar a questão em foco, convém colacionar o entendimento do STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO. 

SÚMULAS 5 E 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 

POSSIBILIDADE. ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. 

INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA AFETA AO EG. STF. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no 

sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos 

bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, 

desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de 

juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. (...).5. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ – 4ª T. AgRg no AREsp 567.110/MS. Rel. 

Ministro Raul Araújo, J. 03/03/2015, DJe 30/03/2015) Exala daí, portanto, 

que a capitalização é plenamente admitida, desde que pactuada, sendo 

certo que tal requisito está demonstrado no contrato (3020371 - Pág. 1) 

que, em outras palavras, não se mostra ilegal. Com relação a aplicação da 

teoria da imprevisão, compulsando os autos, não é possível atestar a 

suposta dificuldade financeira noticiada pelos requeridos, ademais, 

apenas e tão somente a crise no agronegócio à época da negociação não 

é argumento capaz de exonerar os requeridos a observar os princípios 

pacta sunt servanda e da obrigatoriedade dos contratos. Diante do 

exposto, ACOLHO o pedido contido na inicial para CONDENAR os 

demandados ao pagamento de R$ 123.163,24 (Cento e vinte e três mil 

cento e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), devidamente 

corrigidos, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária do ajuizamento da ação. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO os requeridos 

ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que 

deverá ser previamente certificado nos autos, AGUARDE-SE em Cartório 

pelo prazo previsto no art. 523, § 1º e § 3º do CPC. Nada sendo requerido, 

AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações pertinentes. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002627-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAJEARA MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002627-27.2018.8.11.0040 Vistos etc. A princípio, em que pese 

o teor da certidão de id. 14795162, observo que a parte autora atendeu o 

comandado judicial de id. 13367525, eis que o comprovante de 

recolhimento das custas e taxa judiciária pode ser visualizado em id. 

13369001. Desta feita, RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a ação monitória proposta é 

pertinente, na medida em que a obrigação que a parte autora visa seja 

cumprida é adequada ao procedimento especial respectivo, além do que, a 

petição inicial encontra-se devidamente instruída por prova escrita sem 

eficácia de título executivo. Sendo assim, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, para que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do valor inscrito na inicial ou então ofereça embargos, nos 

termos que prescrevem os artigos 700 e 702 do Código de Processo Civil. 

CONSIGNE-SE no mandado que, caso a parte requerida efetue o 

pagamento, ficará isenta de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”, fixados, entretanto, estes, para 

o caso de não cumprimento, no valor de 5% sobre o valor da causa. 

Conste ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou não havendo 

oposição de embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001474-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILTO DANIEL DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR MALAQUIAS MESQUITA (REQUERIDO)

WILLIAN JUNIOR DE BRITO BARRETO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001474-90.2017.8.11.0040. Vistos etc. Em que pese o acordo 

noticiado em id. 12792355, entendo imprescindível a intimação das 
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herdeiras Daniella Cristina de Brito Vedoy da Silva e Adrielle Carla de Brito 

Leão para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca da avença. 

Em seguida, COLHA-SE o parecer ministerial. Oportunamente, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000086-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE CARVALHO SALCEDO (ADVOGADO(A))

LUIZ EGISTO DEL PIETRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTTO WILLY GUBEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Mauro da Silva Andrieski (ADVOGADO(A))

Administrador Judicial da Nativ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000086-89.2016.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que os 

autos de recuperação judicial tratam-se de processo físico, em 

consonância com o art. 2º, § 1º da Portaria 162/2016-PRES/TJMT que 

implantou o PJE nas Varas da Comarca de Sorriso/MT, DETERMINO a 

materialização e remessa ao Cartório Distribuidor para que a presente seja 

distribuída e autuada por dependência no Sistema Apolo ao feito indicado. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000219-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLA CAMPOS WESCHENFELDER (ADVOGADO(A))

FREDERICO DE OLIVEIRA WEISSINGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA GABRIELA DE SOUZA LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000219-63.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante a manifestação de id. 13988827, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, eis que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000046-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LEMOS DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000046-39.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 14954006, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. CUSTAS, se houver, pelo autor. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003392-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO GUERINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003392-66.2016.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por RAFAEL 

HENRIQUE RIBEIRO GUERINO em face de BRADESCO SEGUROS, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. Despacho 

inicial, id. 4284309. Sessão de conciliação infrutífera, id. 5876550. Na 

oportunidade, fora realizada avaliação médica. Juntada de novos 

documentos pelo autor, id. 6106712 e ss. O patrono do demandado 

requereu a juntada de procuração e demais documentos, id. 6114278 e 

ss. A contestação se acha encartada em id. 6114356. Na ocasião, o 

demandado arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, pugnando 

pela alteração a fim de que passe a constar a Seguradora Líder. 

Asseverou ainda, a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que o autor 

juntou comprovante de endereço em nome de terceiro. No mérito, pugnou 

pela improcedência da demanda. Encartou aos autos os documentos de id. 

6114357 e ss. Certificou o decurso do prazo para apresentação de 

impugnação, id. 8002347. Decisão declinando a competência em favor do 

Juízo da Comarca de Vera/MT (id. 8172665). Em razão do acolhimento do 

Conflito de Competência n. 1003655-53.2018.8.11.0000, manteve-se a 

competência deste Juízo (id. 14117843). É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Entretanto, previamente a análise do 

mérito, faz-se necessário a apreciação das preliminares arguidas. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO Sem delongas, ante a documentação 

acostada à contestação, DEFIRO a alteração do polo passivo, a fim de que 

passe a constar SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT. MÉRITO 

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo autor, 

mormente pela ficha de atendimento de id. 6106994 que não deixa margem 

de dúvida quanto ao envolvimento do demandante em acidente de trânsito 

ocorrido no dia 11/07/2015. No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pela avaliação médica de id. 5876550. Afinal, o perito asseverou que o 

autor apresenta “lesão em M.S.E.”, com invalidez permanente parcial em 

grau residual (10%). Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o 

disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 

340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

alteração na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso 

em exame, visto que o sinistro ocorrera em 11/07/2015, ou seja, após a 

entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 
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valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao 

caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 

segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar 

que a avaliação médica realizada na oportunidade da audiência de 

conciliação (id. 5876550), atestou incapacidade parcial incompleta residual 

de 10%. Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe 

que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 

2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do 

caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei 

as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Nessa toada, segundo a tabela acima mencionada, a perda completa, 

anatômica ou funcional de referido segmento, deve ser calculada com a 

aplicação do seguinte percentual: Danos Corporais Segmentares 

(Parciais) Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores 

Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros superiores e/ou de uma das mãos 70% Desse modo, a 

indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 

10% (13.500,00 x 70% x 10%) do teto máximo, qual seja, R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais ). Diante do exposto, ACOLHO EM 

PARTE o pedido contido na inicial para CONDENAR a demandada 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento de 

R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), referente à indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir 

do sinistro. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Face ao princípio da causalidade, CONDENO ainda a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. 

P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, AGUARDE-SE em Cartório pelo prazo previsto no 

art. 523, § 1º e § 3º do CPC. Nada sendo requerido, AO ARQUIVO, 

mediante as baixas e anotações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000154-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOSE DAVOGLIO (EXEQUENTE)

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000154-39.2016.8.11.0040. Sentença Extintiva Vistos etc. Sem 

delongas, ante a satisfação do débito, consoante informado pela 

exequente em id. 13687959, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento da quantia depositada nos autos. Oportunamente, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002108-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002108-52.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 14968592, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. CUSTAS, se houver, pelo autor. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003918-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LODI TARONE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003918-62.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de MARCIA LODI TARONE, qualificados no presente feito, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial, que veio acompanhada pelos 

documentos constantes no id. 14205036. Determinou-se a emenda da 

exordial a fim de que o autor comprovasse a mora da requerida, bem como 

adequasse o valor atribuído à causa, id. 14559659. Em cumprimento a 

determinação acima, a parte autora manifestou-se em id. 14673361, 

sustentando a constituição da mora da devedora, posto que para a 

caracterização desta basta o simples encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço do devedor-fiduciante constante no contrato. 

Asseverou ainda, a validade da notificação realizada por Cartório de outro 

Estado da Federação. Na oportunidade, atribuiu novo valor à causa, bem 

como encartou aos autos comprovante de custas complementares, id. 

14673366. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: 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. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Consoante exposto acima, 

determinado a parte autora a emenda da inicial (id. 14559659), o mesmo 
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manifestou em id. 14673361asseverando a constituição da mora da 

devedora, eis que para tanto basta o simples encaminhamento da 

notificação extrajudicial ao endereço do devedor-fiduciante constante no 

contrato. Entrementes, entendo que não restou devidamente demonstrada 

a mora da parte devedora, eis que a notificação extrajudicial encaminhada 

via Correios não foi entregue pelo motivo ‘Outros – Entrega Interna Não 

Autorizada’, razão pela qual realizou o protesto, cuja intimação se deu pela 

via editalicia. No caso concreto, faz necessário consignar que não tendo a 

notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, 

no caso, nem mesmo a tentativa de entrega, evidente o não cumprimento 

da formalidade exigida em lei, vez que mostra-se indispensável o 

esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal, o que não 

ocorreu nos autos em tela. Nesse sentido, colha-se o entendimento mais 

recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - 

PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da 

mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 

endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - 

DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO 

EXTINTO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A constituição da mora 

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no 

endereço indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que 

providencie a notificação por edital, mas somente depois de esgotados 

todos os meios possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DESSE ATO - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio 

indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" 

não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios, pois trata-se de prova imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 22328/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) Como 

visto, a intimação por edital só serve para a finalidade objetivada quando o 

autor comprovar que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal 

da parte devedora/ré, o que não foi demonstrado no presente feito. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA 

EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto 

do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou 

expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório 

de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por 

edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de 

intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as 

conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto 

Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005042-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELMA PACHECO BOTELHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURÍCIO DA SILVA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005042-17.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito, consoante 

informado pela exequente em id. 14071748, JULGO EXTINTA O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001421-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PEREIRA JUNIOR (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001421-75.2018.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito, consoante 

informado pela exequente em id. 13909325, JULGO EXTINTA O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 163 de 571



Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004782-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SANTOS PACHECO (EXECUTADO)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

JULIANE HELENA PILLA JULIAO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004782-37.2018.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito, consoante 

informado pela exequente em id. 14845155, JULGO EXTINTA O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005743-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA PREIMA PETSCHOW (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005743-75.2017.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante a manifestação de id. 14824111, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que apesar da citação, deixou 

de manifestar-se nos autos (§4º, art. 485, CPC). CUSTAS, se houver, pelo 

autor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001670-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

FAGNER FRANCO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001670-26.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do seguro DPVAT proposta por 

FAGNER FRANCO DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, qualificados no presente feito, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial, que veio acompanhada pelos 

documentos constantes no id. 12529508. Determinou-se a emenda da 

exordial, id. 12530996. O autor requereu dilação de prazo por 30 (trinta) 

dias para atender a determinação supramencionada (02/05/2018), 

entretanto, decorridos mais de três meses esta não mais se manifestou 

nos autos, consoante se observa pela certidão de id. 14794879. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o 

Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: 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. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Do breve relato acima, se 

tem que, determinado ao autor a emenda da inicial (id. 12530996), o autor 

apesar de intimado, quedou-se inerte (id. 14794879), de modo que, o 

indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo é medida 

que se impõe. Apenas a título de esclarecimento, anoto que, o 

indeferimento da petição inicial e, posterior extinção do processo sem 

resolução do mérito, não está condicionado à intimação pessoal da parte 

autora, eis que, o Estatuto Processual Civil, não traz insculpido em seu 

bojo mencionada previsão. Ante o exposto e tudo mais que dos autos 

consta INDEFIRO a petição inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, I c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. SEM CUSTAS, eis que defiro a AJG em favor do autor. HONORÁRIOS 

advocatícios indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá 

ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001903-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE JOSE BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001903-23.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação monitória proposta por CONCRENOP 

CONCRETOS SINOP LTDA em face de JORGE JOSÉ BARBOSA, 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 12738669 e ss. 

Determinou-se a juntada do comprovante de recolhimento das custas e 

taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (id. 12775700). Certificou-se o decurso do prazo sem 

manifestação da parte autora (id. 14790609). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o assunto, o 

Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 290. Será 

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

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

em 15 (quinze) dias. Assim, tendo a requerente deixado de comprovar nos 

autos o recolhimento das custas processuais, consoante se observa pela 

certidão de id. 14790609, a extinção é medida que se impõe. Ante o 

exposto e tudo mais que dos autos, DETERMINO o cancelamento da 

distribuição do feito e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento nos artigos 

290 c.c. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas. Honorários advocatícios indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1000789-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA DANIELE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ARLINDO GONCALVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000789-83.2017.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante a manifestação de id. 14109820, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que apesar de citado, deixou de 

apresentar contestação (§4º, art. 485, CPC). SEM CUSTAS. HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. CIENTIFIQUE-SE o Parquet. 

TRANSITADA EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003092-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALMIR BESERRA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003092-36.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante a manifestação de id. 14150537, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. SEM CUSTAS, eis que o autor é beneficiário 

da AJG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004114-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO GERMANO ROSA (REQUERENTE)

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004114-66.2017.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante a manifestação de id. 14164715, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, eis que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001235-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO (ADVOGADO(A))

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001235-52.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante a manifestação de id. 13849167, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que apesar da citação, deixou 

de manifestar-se nos autos (§4º, art. 485, CPC). CUSTAS, se houver, pelo 

autor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003305-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

J. K. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO SGARABOTTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003305-42.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003299-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FERNANDES FIALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA APARECIDA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003299-35.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, EXPEÇAM-SE os ofícios 

pertinentes, anotando que a requerente voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja: TEREZINHA DA APARECIDA OLIVEIRA FIALHO. Oportunamente, 

ARQUIVEM-SE os autos, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000265-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE LARISSA AMARAL PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SOUSA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000265-52.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 165 de 571



presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003030-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIVAL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003030-30.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento 

integral da obrigação. CUSTAS e HONORÁRIOS, na forma acordada entre 

as partes. P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE 

os autos, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002715-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEICILENE PEREIRA CRISTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WERBETH RODRIGUES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

S. C. O. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002715-02.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito, consoante 

informado pela exequente em id. 14944454, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, REVOGO a prisão civil do executado decretada em id. 

14580166. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe. CIENTIFIQUE-SE o Parquet. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005480-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENNA AUTO PECAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005480.43.2017.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por M2 Comércio e Distribuidora 

de Peças Ltda em face de Senna Auto Peças Ltda ME, ambos qualificados 

nos autos, conforme fatos e fundamentos expostos na inicial de Id. 

10428906, instruída com documentos diversos. De pronto, determinou-se 

a emenda da inicial para indicação de eventual interesse na realização da 

audiência de conciliação, Id. 10695067. Petição de emenda informando 

interesse na realização da audiência, Id. 1073763. Recebida a inicial, 

designou-se audiência de conciliação, bem como determinou-se a citação 

da ré, Id. 11645675. A tentativa de acordo restou infrutífera, conforme se 

extrai da ata de Id. 12495580. Certificou-se o decurso do prazo sem 

apresentação de defesa pela ré, Id. 13403810. A parte autora requereu a 

decretação da revelia e seus efeitos, bem como o julgamento antecipado 

da lide, Id. 13569558. É o breve relato. Decido. Situando a questão, 

trata-se de Ação de Cobrança promovida por M2 Comércio e Distribuidora 

de Peças Ltda em face de Senna Auto Peças Ltda ME, pela qual a autora 

afirma ter efetuado a venda dos produtos relacionados na nota fiscal que 

acompanha a inicial à requerida, a qual, todavia, deixou de efetuar o 

pagamento integral da negociação, possuindo um débito para com a autora 

no valor atualizado de R$ 21.684,93 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e 

quatro reais e noventa e três centavos). Pois bem. Sendo esses os fatos 

articulados na inicial, de pronto, convém anotar que mesmo regularmente 

citada e intimada, a requerida deixou de ofertar contestação no prazo 

legal, razão pela qual, decreto-lhe a revelia, nos termos do art. 344 do 

atual Código de Processo Civil. Frente a revelia da demandada, convém 

anotar que seu efeito é a presunção de veracidade quanto aos fatos 

articulados na petição inicial pela autora, desde que o conjunto probatório 

corrobore a narrativa fática e não contrarie a convicção do julgador. No 

caso em exame, diante dos documentos que instruem a inicial, em especial 

notas fiscais e boletos inseridos sob os Ids. 10428958, 10428971, 

10428982, 10429003 e 10429032, dúvida não subsiste quanto a aplicação 

dos efeitos da revelia na hipótese. Portanto, há que se considerar que a 

autora logrou demonstrar pelos documentos apresentados o direito por ela 

reivindicado, inexistindo razão que justifique o afastamento dos efeitos da 

revelia, sendo de rigor o acatamento do pedido veiculado na inicial. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho o pedido formulado 

na inicial para condenar a requerida Keiti Jaqueline Gassa, devidamente 

qualificada nos autos, ao pagamento da quantia de R$ 21.684,93 (vinte e 

um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), a 

ser atualizada com correção monetária pelo INPC e juros de mora legais, 

ambos desde a citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I do NCPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 3º do CPC. Transitada em julgado a 

presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 

15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o 

cumprimento de sentença, após a reclassificação do processo, 

proceda-se na forma do art. 523 do NCPC. P.R.I.C. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003118-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO BANFI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003118.68.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Distrato Contratual com Restituição de Quantia Paga c.c. Com Pedido de 

Tutela Em Caráter Antecedente ajuizada por Marco Aurélio Banfi em face 

de Aigner Empreendimentos Imobiliários S/A, ambos qualificados nos 

autos, conforme fatos e fundamentos expostos na inicial de Id. 8251085, 

instruída com documentos diversos. De pronto, indeferiu-se o benefício da 

Justiça Gratuita e, via de consequência, determinou-se o recolhimento das 

custas processuais devidas, Id. 8800568. Petição reiterando o 

requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita, Id. 9059239, 

instruída com documentos. Em atenção ao pleito formulado, deferiu-se o 

parcelamento das custas processuais, id. 9062392. A audiência de 

conciliação restou frustrada diante da ausência da parte-ré, Id. 9783678. 

Em nova audiência, a composição amigável do litígio restou novamente 

impossibilitada, Id. 10712467. Empós, após ser o requerido citado, foi 

realizada nova sessão de mediação, que também restou inexitosa, Id. 

13381504. Seguindo, as parte noticiaram nos autos a realização de um 

acordo, requerendo sua homologação e extinção do processo, conforme 

petição de Id. 13515323. Pois bem. Ante a manifestação de vontade das 

partes exarada conjuntamente na petição de Id. 13515323, HOMOLOGO 
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para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de 

Processo Civil. Defiro, ainda, a retificação do valor da causa. Custas e 

honorários na forma acordada. P.R.I.C. Oportunamente, AO ARQUIVO. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1000564-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000564.63.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Interpelação 

Judicial requerida por Robert Gabriel Schio Menezes em face de Zurich 

Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, ambos qualificados nos 

autos, conforme fatos e fundamentos expostos na inicial de Id. 4862486, 

instruída com documentos diversos. De pronto, determinou-se a emenda 

da inicial, Id. 6739895. Petição de emenda, Id. 6821715, instruída com 

documentos. Despacho inicial, Id. Citada, a ré apresentou defesa, Id. 

9477458, instruída com documentos diversos. Seguindo, a parte autora 

requereu a conversão da interpelação em processo contencioso, 

impugnando, desde logo, a defesa e os documentos apresentados, Id. 

9534432. Foi proferida sentença de extinção do processo, Id. 1177018. 

Seguindo, o autor apresentou Embargos de Declaração, alegando que a 

sentença proferida é contraditória, consoante razões expostas na petição 

de Id. 11899651. Intimado a contrarrazoar, a ré manteve-se inerte, 

conforme certidão e Id. 13411422. É o breve relato. Decido. Sobre o 

instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada.” Mercê dos argumentos 

lançados pelo embargante, verifico que total razão lhe assiste, valendo 

aqui o ditado popular de que ‘tudo que começa errado, termina errado’, 

senão vejamos. Embora preservado o prazo legal previsto para o caso, 

equivocado o despacho inicial ao fazer referência ao art. 321 do CPC, 

enquanto deveria ter feito referência ao art. 721 do CPC. Todavia, haja 

vista que, conforme dito, foi observado o prazo legal para manifestação 

do interpelado, urge prosseguir do vício efetivamente objeto dos 

embargos. Com efeito, ao alegar a contradição apontada, razão também 

assiste ao embargante/autor, visto que a decisão proferida destoa do 

regramento processual acerca do tema, notadamente do que dispõe o art. 

729 do CPC. Nessa toada, recebo e acolho os embargos de declaração 

apresentado para, com fundamento nas razões que constam da 

‘equivocada’ sentença proferida, indeferir o pedido de conversão da 

interpelação em processo contencioso, além de revogar a sentença 

prolatada e, já tendo sido perfectibilizada a interpelação pretendida, 

determinar à Secretaria da Vara que proceda, oportunamente, na forma do 

art. 729 do CPC. P.R.I.C. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000659-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. DOS SANTOS PERFURACAO - EIRELI (AUTOR(A))

PASCOAL BRAGUIN (AUTOR(A))

ANGELICA GUERRA RAPHAEL (ADVOGADO(A))

GENESIL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000659.93.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Monitória ajuizada por G. dos Santos Perfuração Eireli em face de Almir 

Tiago Organek de Oliveira, ambos qualificados nos autos, conforme fatos 

e fundamentos expostos na inicial de Id. 4909664, instruída com 

documentos diversos. Após regular citação do requerido, as partes 

noticiaram que se compuseram amigavelmente, nos termos que constam 

da petição de Id. 13396191, requerendo a homologação da avença, bem 

como a extinção do processo. É o breve relato. Decido. Pois bem. Ante a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, presentes 

os requisitos legais pertinentes, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. 

Honorários na forma acordada. Tendo as partes expressamente desistido 

do prazo recursal, remeta-se o processo ao arquivo. P.R.I.C. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001011-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

ELIZIO GOBBI (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO CAPELETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001011.17.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S/A em face 

de Elizio Gobbi e Carlos Alberto Capelletti, todos qualificados nos autos, 

alegando ter concedido ao primeiro executado, emitente da cédula, um 

crédito no valor de R$ 789.993,75 (setecentos e oitenta e nove mil, 

novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), 

destinados ao financiamento do custeio da lavoura de soja, conforme 

Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01762-1. Todavia, a obrigação não foi 

cumprida pelo devedor, tornando o exequente credor da quantia de R$ 

740.810,77 (setecentos e quarenta mil, oitocentos e dez reais e setenta e 

sete centavos). Ocorre que, após deflagrado o processamento da 

execução, as partes noticiaram nos autos a realização de acordo, 

requerendo a sua homologação, consoante se vê da minuta de Id. 

13742209. Pois bem. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo celebrado, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil. Custas eventualmente 

remanescentes pelos executados. Honorários na forma acordada. P.R.I.C. 

Oportunamente, AO ARQUIVO. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1004613-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO GRAO TRANSPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA 
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PARTE AUTORA PARA JUNTAR AOS AUTOS A PROCURAÇÃO 

PARTICULAR E AS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DA 

EMPRESA AUTORA, QUE FORAM APRESENTADOS NO ATO DA 

EXPEDIÇÃO DO TERMO DE CAUÇÃO, NA SEDE DESTA SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA.

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

Processo Número: 1004250-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MENDONCA ROLON (AUTOR(A))

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO TRINDADE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004250-29.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SIMONE MENDONCA ROLON RÉU: FABIO TRINDADE DE SOUZA Vistos 

etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita. CITE-SE o executado nos termos do artigo 528 do CPC, na 

forma requerida, para efetuar o pagamento da pensão alimentícia em 

atraso e as que vencerem no curso do processo, no prazo de 03 (três) 

dias, comprovando o pagamento nos autos, ou justificando a 

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

conforme § 3° do artigo 528 do CPC e Súmula 309 do STJ, ressaltando que 

a prisão civil se dará pelo não pagamento do valor referente aos últimos 

três meses devidos. Em caso de não pagamento da dívida pelo executado, 

no prazo assinalado, proceda-se desde já ao PROTESTO do 

pronunciamento judicial, nos termos do artigo 517 do NCPC. Não sendo 

efetuado o pagamento, venham os autos conclusos para análise dos 

outros pedidos. Considerando que a causa envolve interesse de incapaz 

INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. SORRISO/MT, 03 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003690-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES 

(ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECIR JANECZKO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003690-24.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ZENIR MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA RÉU: WALDECIR JANECZKO 

Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício 

da justiça gratuita. CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do 

valor pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no 

mandado que, se não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 701, caput e § 2° do 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Fixo, desde já, os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa (artigo 701 do 

Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que caso a parte Ré quite o valor 

pleiteado, ficará isenta de custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. SORRISO/MT, 03 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000775-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

L. A. F. (AUTOR(A))

EDSON LUIZ FABIANSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000775-65.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDSON LUIZ FABIANSKI, LARISSA AGUERO FABIANSKI RÉU: UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, 

forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição 

inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 

DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a 

solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já determinado o 

cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO/MT, 03 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004120-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

EDNILSON SOUSA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004120-39.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDNILSON SOUSA LOPES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação de execução por 

quantia certa, ajuizado por Enio Roberto Zanolla em face de Marcelo 

Scremim da Cruz e Eveline Delurdes Miranda da Cruz, ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos da inicial. Determinou-se a emenda 

da inicial, a fim de comprovar a hipossuficiência financeira do autor. O 

autor se manifestou-se no id nº 14564697, requerendo o pagamento das 

custas processuais ao final do processo ou o seu parcelamento. Vieram 

os autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e decido. 

Compulsando detidamente os autos, verifico que na petição inicial, os 

autores pugnaram pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob 

a alegação de que não se encontram em condições de arcar com o ônus 

da presente demanda sem que comprometa o sustento próprio e de sua 

família. Pois bem. A inteligência da nova norma de processo civil prevê que 

a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à 

gratuidade da justiça, sendo presumida como verdadeira a alegação de 

insuficiência da pessoa natural. Pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto 

para a concessão do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar 
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as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, 

conforme dispõe o caput do art. 98. Assim, cabe ao magistrado no uso 

dos elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. No caso nos autos o autor informou ser empresário do ramo do 

agronegócio, aduzindo que sua empresa passa por dificuldades 

financeiras de ordem diversas, porém não juntou qualquer comprovante 

de seus atuais rendimentos sobre os lucros da empresa, assim tal 

ausência de provas aliada a negociação de auto valor como a 

apresentada nestes autos afasta condição de hipossuficiente do autor, 

até porque contratou advogado particular para a defesa de seus 

interesses. Todavia, a fim dar assertividade aos serviços prestados pelo 

Poder Judiciário com vista a atual situação econômica brasileira e atenta 

às novas possibilidades que o art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC/2015, quais 

sejam: a) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais 

de um ato em específico, ou b) para reduzir o percentual, ou, ainda, para 

c) parcelar o valor das custas processuais que o beneficiário tiver que 

adiantar no curso do processo, ainda que não preencha perfeitamente os 

requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, 

poderá a parte ser auxiliada por facilidades no recolhimento das custas e 

despesas processuais. Assim, ainda que os elementos dos autos não 

convençam este juízo acerca da alegada hipossuficiência econômica dos 

autores, tenho que se mostra razoável a concessão do parcelamento das 

custas, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC/2015, sem redução do valor 

devido. Desse modo, faculto ao autor, pela derradeira vez, que proceda, 

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

parcelada no limite de 04 (quatro) parcelas iguais, devendo apresentar a 

primeira parcela no prazo acima citado. O inadimplemento de qualquer das 

parcelas, devidamente certificado nos autos, importará a extinção do feito, 

sem julgamento de mérito. Realizado o adiantamento no quinquídio acima 

estabelecido, REMETAM-SE conclusos para apreciação da petição inicial. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. SORRISO/MT, 03 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004589-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004589-85.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO REQUERIDO: SERGIO 

RICARDO IAGUE VASQUES Vistos etc. Analisando os autos, verifico que 

a parte autora não comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. 

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

efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo 

sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela parte 

interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. SORRISO, 14 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004642-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JARDIEL DE ASSIS VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004642-66.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JARDIEL DE ASSIS VIANA RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no 

artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE 

audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO/MT, 14 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004657-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ADONIR GAZIERO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOGLAS MAYER (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004657-35.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FRANCISCO ADONIR GAZIERO EXECUTADO: FABIO 

DOGLAS MAYER, CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA Vistos, etc. 1. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 

2. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua 

avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos 

os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a 

penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado 

acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à 

constatação a fim de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), 

bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de 

justiça, não encontrando a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, 

nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar as mesmas 

duas vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado (artigo 

830, § 1° do CPC/2015). 5. Na forma do artigo 840, inciso II, § 1° do 

CPC/2015, efetuada a penhora de bem móvel, fica o exequente nomeado 

como depositário dos mesmos, devendo conservá-los e manter a guarda 

dos mesmos. 6. Indicado para penhora bem imóvel lavre-se o competente 

termo nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, para 

presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o respectivo registro 

no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do 

ato e independentemente de mandado judicial, na forma do artigo 844 do 

CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos 
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devedores contida no artigo 916 CPC/2015. 8. FIXO os honorários 

advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 do 

CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° artigo 

827 do CPC/2015). 9. Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 

(cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução. 10. Caso não haja pagamento INTIME-SE 

a parte autora para que indique bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC. 11. Sendo negativa a citação INTIME-SE a parte autora para que 

promova a citação, sob pena de extinção anômala do processo. 12. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. SORRISO/MT, 14 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004681-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIDE FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEDIVALDO MARQUES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004681-63.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FRANCINEIDE FERNANDES DA SILVA EXECUTADO: 

GEDIVALDO MARQUES DE SOUSA Vistos, e etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença de alimentos, portanto, nos termos do art. 528, do CPC, 

CITE-SE o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

pensão, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se 

necessário, expeça-se missiva com prazo de 30 dias. Efetuado o 

PAGAMENTO e NÃO HAVENDO JUSTIFICATIVA devedor, proceda-se à 

LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante ALVARÁ. Consigne que a quantia 

deverá ser depositada diretamente em conta corrente da genitora da 

exequente, informada na inicial, de tudo informando a este Juízo. 

Conforme, § 1º e § 2º do art. 829 do NCPC, caso o executado, no prazo 

referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou 

não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o 

pronunciamento judicial será protestado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no art. 517 do NCPC, in verbis: Art. 517. A decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, 

depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 

523. Considerando que a presente execução tramita pelo rito do art. 528 § 

8º do NCPC, se o executado não pagar, nem se escusar, de imediato 

proceda-se com a penhora e avaliação de tantos bens, quanto bastem, 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % sobre o valor do débito 

ut, art. 831 NCPC. Não sendo encontrada a parte devedora para citação, 

deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos bens quanto bastem para 

garantir a execução, não descuidando referido servidor da justiça de, nos 

dez dias seguintes à efetivação do arresto, procurar novamente a parte 

executada por duas vezes, em dias distintos e, permanecendo a situação, 

certificará o ocorrido ex vi regramento do parágrafo único e artigo 830 do 

NCPC. Feita a AVALIAÇÃO e, caso impugnada, dentro do prazo legal de 

05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, 

também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão 

(art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo feita justificação, 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 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. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

SORRISO/MT, 15 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004812-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA PACHECO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004812-38.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MAIRA PACHECO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 

319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental 

Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no 

CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SORRISO/MT, 17 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004727-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DENISE ESTEVES STELLATO (EMBARGANTE)

BRUNO ESTEVES STELLATO (EMBARGANTE)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO FIORI (EMBARGADO)

DORVALINO RISPAR (EMBARGADO)

LUCINEIA DA SILVA RISPAR (EMBARGADO)

CILENE ALVES FIORI (EMBARGADO)

ORIVAL ALVES (EMBARGADO)

MARIA CRISTINA MOROTTI ALVES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004727-52.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: RAFAEL ESTEVES STELLATO, BRUNO ESTEVES 

STELLATO, DENISE ESTEVES STELLATO EMBARGADO: DORVALINO 

RISPAR, LUCINEIA DA SILVA RISPAR, ORIVAL ALVES, MARIA CRISTINA 

MOROTTI ALVES, MARCO ANTONIO FIORI, CILENE ALVES FIORI Vistos, e 

etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial sub 

examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, 

notadamente no que toca ao pagamento das custas processuais. 

Destarte, ressai dos autos que o requerente, não comprovou 

documentalmente necessidade de parcelamento das custas. Assim, para 

fins e prazo do artigo 321, do CPC, intimem-se os autoeres, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade do parcelamento, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das 

custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Cumpra, providenciando 

e expedindo o necessário com celeridade. SORRISO/MT, 15 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004765-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS 

(ADVOGADO(A))

ALAN GOLLER SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004765-64.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ALAN GOLLER SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 

319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental 

Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça. Não obstante o requerente tenha pugnado pela 

dispensa da realização da audiência de conciliação/mediação, o 

cancelamento da referida solenidade só é possível quando requerida por 

ambas as partes, nos termos do artigo 334, § 4º, inciso I, do CPC. 

DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a 

solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já determinado o 

cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO/MT, 15 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004659-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004659-05.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ALMIR SOFIATTI 

Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus 

acréscimos. 2. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens 

e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a 

penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado 

acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à 

constatação a fim de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), 

bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de 

justiça, não encontrando a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, 

nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar as mesmas 

duas vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado (artigo 

830, § 1° do CPC/2015). 5. Na forma do artigo 840, inciso II, § 1° do 

CPC/2015, efetuada a penhora de bem móvel, fica o exequente nomeado 

como depositário dos mesmos, devendo conservá-los e manter a guarda 

dos mesmos. 6. Indicado para penhora bem imóvel lavre-se o competente 

termo nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, para 

presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o respectivo registro 

no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do 

ato e independentemente de mandado judicial, na forma do artigo 844 do 

CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos 

devedores contida no artigo 916 CPC/2015. 8. FIXO os honorários 

advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 do 

CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° artigo 

827 do CPC/2015). 9. Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 

(cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução. 10. Caso não haja pagamento INTIME-SE 

a parte autora para que indique bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC. 11. Sendo negativa a citação INTIME-SE a parte autora para que 

promova a citação, sob pena de extinção anômala do processo. 12. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. SORRISO, 17 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004697-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004697-17.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: RICARDO SGUISSARDI TOLEDO Vistos etc. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida para 

realizar o pagamento do valor pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo constar no mandado que, se não forem opostos embargos no 
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mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 701, 

caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Fixo, desde já, 

os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa 

(artigo 701 do Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que caso a parte 

Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de custas, artigo 701, § 1° da 

norma mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. SORRISO/MT, 

17 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004770-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXECUTADO)

RODRIGO DANTAS BERGONCI (EXECUTADO)

NARA TEREZINHA FORNARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004770-86.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: NARA TEREZINHA 

FORNARI - ME, NARA TEREZINHA FORNARI, RODRIGO DANTAS 

BERGONCI Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 

três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) 

sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do 

débito e seus acréscimos. 2. Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à 

penhora de bens e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial 

de Justiça conter todos os elementos necessários ao ato e não mera 

estimativa de valor, INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes 

executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. 

Lembrando que, recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o 

meirinho indagar ao executado acerca de sua propriedade, 

CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado de 

conservação do bem e outras informações complementares que entender 

pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá 

o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar se 

tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de justiça, não encontrando a parte 

executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). 5. Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015. 8. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 

causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 9. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 10. 

Caso não haja pagamento INTIME-SE a parte autora para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. 11. Sendo negativa a citação 

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação, sob pena de 

extinção anômala do processo. 12. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

SORRISO/MT, 20 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004838-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS APARECIDO URIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004838-36.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MATEUS APARECIDO URIAS DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do 

mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De 

início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO/MT, 22 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004871-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR CONCEICAO DE SOUSA (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004871-26.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARTUR CONCEICAO DE SOUSA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do 

mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De 

início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 
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solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO/MT, 22 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004865-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU LEME DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004865-19.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIZEU LEME DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do 

mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De 

início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO/MT, 27 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004875-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO SCHIEFELBEIN (AUTOR(A))

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004875-63.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIO SCHIEFELBEIN RÉU: NATALY MELLO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no 

artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC 

local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SORRISO/MT, 27 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004910-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004910-23.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. REQUERIDO: 

OSMAR PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. Devidamente comprovado o 

depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a 

presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. Realizado o ato 

deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou restando 

negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. 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 
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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 expedindo o necessário. 

SORRISO, 27 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004967-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

JUCELI DE SOUZA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI LOJA CANTO DO SUCESSO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004967-41.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JUCELI DE SOUZA LEITE RÉU: MULTI LOJA CANTO DO SUCESSO LTDA - 

ME Vistos etc. Inicialmente, em que pese o peticionário tenha mencionado 

que não há previsão legal especifica para o pagamento de custas 

processuais para o procedimento da habilitação de crédito, tem-se que as 

custas judiciais são exigidas em decorrência da prestação do serviço 

público especifico e divisível da jurisdição, tendo natureza de taxa, motivo 

pelo qual sua cobrança é inerente em qualquer demanda, excetuado os 

casos específicos em lei. De outro lado, insta que a petição inicial sub 

examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, 

notadamente no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita 

no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a 

evidência da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do 

Código de Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora 

que comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise 

do pedido de concessão do benefício. Isso porque o autor não juntou 

declaração de hipossuficiência, ou qualquer outro documento que ateste 

sua condição econômica precária. Assim, cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve 

ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Outrossim, 

verifica-se a ausência de instrumento de procuração do advogado nos 

autos. Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os 

autores, por meio de seu advogado mediante publicação no DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte instrumento de procuração do advogado 

peticionante, bem como comprove documentalmente a necessidade dos 

benefícios do artigo 98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de 

renda, cópia da CTPS, bem como outros documentos que entender 

pertinente, sob pena de indeferimento da petição inicial e obrigação de 

recolhimento das custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

SORRISO/MT, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004748-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CASONATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004748-28.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: CARGILL AGRICOLA S A REQUERIDO: ROBERTO 

CASONATTO Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e 

diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a respectiva Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Inicialmente, considerando o tempo 

decorrido desde a última avaliação do bem penhorado nestes autos (id nº 

14734721 ), DETERMINO ao Senhor Oficial de Justiça que realize nova 

avaliação, juntado o laudo nestes autos, no prazo de 30 (trinta) dias. 

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. Feita a avaliação, DÊ-SE vista as partes pelo prazo de 05 

(cinco) dias. SORRISO/MT, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005094-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE ASSIS (REQUERENTE)

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RUDIMAR ZIMPEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005094-76.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: VALDINEI DE ASSIS REQUERIDO: SERGIO RUDIMAR ZIMPEL 

Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências 

atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Inicialmente, considerando o tempo 

decorrido desde a última avaliação do bem penhorado (id nº 15117030), 

DETERMINO ao Senhor Oficial de Justiça que realize nova avaliação, 

juntado o laudo nestes autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se 

que caso a parte autora não seja beneficiária de AJG, esta deverá 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. Feita a avaliação, DÊ-SE vista as partes pelo 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, façam-me os autos conclusos. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. SORRISO, 3 de setembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57084 Nr: 939-28.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO FRANCISCO MEINE - 

OAB:68334/RS, EVERTON ANTONIO PAIANI - OAB:77295/RS, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:22135-B, WERNER CANTALÍCIO - OAB:3950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Código Apolo nº: 57084

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que traga aos autos a memória de débito 

atualizada, no prazo de 10 (dez) dias, considerando o pedido e o valor 

mencionado à fl. 309.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 31 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 147912 Nr: 2955-42.2016.811.0040

 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: IVANILDO ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 147912

Vistos etc.

Considerado que a requerida, devidamente citada, deixou de oferecer 

contestação, DECRETO a sua revelia, nos termos do artigo 344, caput, do 

CPC.

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

especifique as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.

Caso manifeste interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresente, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada, ou se já apresentado, informar 

sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 30 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92868 Nr: 4410-81.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVEIRO E REFLORESTADORA RENASCER, 

CAROLINE VALENTE PIRES, RICARDO REIS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Código Apolo nº: 92868

Vistos, e etc.

DEFIRO o pedido de expedição de alvará para levantamento das quantias 

penhoradas às fls. 90/91, em favor do exequente, para a conta informada 

à fl. 95.

A fim de viabilizar os pedidos de fls. 95, INTIME-SE a parte exequente para 

que traga aos autos o CPF do executado Ricardo Reis da Rocha, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Bem como, na oportunidade, junte-se planilha 

atualizada do débito, amortizando o valor da penhora realizada.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Sorriso/MT, 31 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001150-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

LUZIA ERENE LOPES (REQUERENTE)

EDER RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

CRISTIANO RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RODRIGUES LOPES (INVENTARIADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS OU DECONHECIDOS 

PRAZO: 40 (QUARENTA) DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz de 

Direito ADALTO QUINTINO DA SILVA Dados do processo: Processo: 

1001150-66.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 248.746,10; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]. Partes do processo: 

REQUERENTE: LUZIA ERENE LOPES, KARINE RODRIGUES LOPES, 

CRISTIANO RODRIGUES LOPES, EDER RODRIGUES LOPES 

INVENTARIADO: FRANCISCO RODRIGUES LOPES FINALIDADE: 

CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da 

ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de pedido de Inventário na forma de 

ARROLAMENTO SUMÁRIO, proposto por LUZIA ERENE LOPES, brasileira, 

viúva, doméstica, desprovida de endereço eletrônico, portadora do RG nº 

13/R.2.524.292 (SSP/SC), inscrita no CPF sob nº 912.813.691-87, 

residente e domiciliada na Travessa Lirio, nº 570, Bairro Jardim Bela Vista, 

Sorriso/MT, telefone (66) 99676-7435, KARINE RODRIGUES LOPES, 

brasileira, convivente, do lar, desprovida de endereço eletrônico, 

portadora do RG n.º 1.744.167-6 (SSP/SC), inscrita no CPF sob n.º 

023.085.961-55, residente e domiciliada na Travessa Orquídeas, nº 170, 

bairro Bela Vista, Sorriso/MT, tel (66) 99911-4613, CRISTIANO RODRIGUES 

LOPES, brasileiro, convivente, mecânico, desprovido de endereço 

eletrônico, portador do RG nº. 1.955.963-1 (SSP/MT), inscrito no CPF sob 

nº. 029.727.581-02, residente e domiciliado na Travessa Lirio, nº 570, 

Bairro Jardim Bela Vista, Sorriso/MT, telefone (66) 99916-7534, EDER 

RODRIGUES LOPES, brasileiro, solteiro, operador de munck, desprovido de 

endereço eletrônico, portador do RG nº. 1.889.281-7 (SSP/MT), inscrito no 

CPF sob nº. 026.834.891-02, residente e domiciliado na Travessa Lirio, nº 

570, Bairro Jardim Bela Vista, Sorriso/MT, telefone (66) 99688-5866, dos 

bens deixados por FRANCISCO RODRIGUES LOPES, falecido no dia 03 de 

outubro de 2017. Não há testamento, nem qualquer ato de última vontade. 

Foram deixados os seguintes bens a inventariar: Um Lote urbano situado 

na Rua dos Lírios, quadra 29, lote 11, descrito na Matricula nº 3068 do CRI 

de Sorriso/MT, no valor de R$ 114.188,69 (cento e quatorze mil, cento e 

oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos); Um lote urbano situado 

na Rua das Orquídeas, quadra 222 A, lote 6 A, descrito na Matricula nº 

7069 do CRI de Sorriso, no valor de R$ 134.557,41 (cento e trinta e quatro 

mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos); e 

Verbas concernentes ao FGTS e a Quota do PIS, às quais os requerentes 

não possuem informação acerca dos valores deixados, sendo necessário 

expedição de oficio à CEF. A viúva-meeira e todos os herdeiros, de 

comum acordo, resolvem partilhar, amigavelmente, os bens do espólio, da 

seguinte forma: 1) caberá a meeira metade do saldo de conta FGTS e 

quota PIS e 44 (quarenta e quatro por cento) da propriedade dos imóveis 

urbanos; 2) caberá a cada ao herdeiro Karine Rodrigues Lopes, 16,6% 

(dezesseis inteiros e sessenta décimos) dos valores depositados em 

saldo de conta FGTS e quota PIS e 14,66% (quatorze inteiros e sessenta e 

seis centésimos) da propriedade dos lotes urbanos antes descritos; 3) 

caberá ao herdeiro Cristiano Rodrigues Lopes 16,6% (dezesseis inteiros e 

sessenta décimos) dos valores depositados em saldo de conta FGTS e 

quota PIS e 26,66% (vinte e seis inteiros e sessenta e seis centésimos) da 

propriedade dos lotes urbanos antes descritos; 4) caberá ao herdeiro 

Eder Rodrigues Lopes 16,6% (dezesseis inteiros e sessenta décimos) dos 

valores depositados em saldo de conta FGTS e quota PIS e 14,66% 

(quatorze inteiros e sessenta e seis centésimos) da propriedade dos lotes 

urbanos antes descritos. Isso porque todos os requerentes tem 

conhecimento das despesas efetuadas pelo herdeiro Cristiano Rodrigues 

Lopes com a construção de uma segunda casa/acessão no lote urbano 

localizado na Travessa Lirio, nº 590, e onde fixou residência, no valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Montante esse que compensado no valor do 

quinhão correspondente aos demais herdeiros e meeiro, tomado pelo 

preço de custo da acessão. Por fim, dentre os pedidos requer: A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; A abertura do competente 

Inventário, na forma de Arrolamento, consoante o artigo 659 do CPC, 

nomeando LUZIA ERENE LOPES, como inventariante, a fim de representar 

o espólio em Juízo, bem como ser incumbido dos demais atos a serem 

realizados; A homologação da partilha nos termos da inicial, expedindo-se 

o competente formal. Dá-se a causa o valor de R$ 248.746,10 (duzentos e 

quarenta e oito mil setecentos e quarenta e seis reais e dez centavos). 

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Defiro os benefícios da AJG. Estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, nomeio 

como inventariante Srª. LUZIA ERENE LOPES, sob compromisso. Intime-se 

para assinatura do termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, cite-se, para os termos do inventário e partilha os herdeiros, os 
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interessados, a Fazenda Pública, o MP, para que digam sobre as primeiras 

declarações, no prazo legal do art. 627 e ss do NCPC. Não havendo 

impugnação, e tendo havido concordância da Fazenda Pública quanto aos 

valores atribuídos aos bens do espólio nas primeiras declarações (NCPC, 

arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas declarações (NCPC, art 636), 

intimando-se o inventariante para prestá-las. Após as últimas declarações, 

digam as partes, ex vi do art. 637 do NCPC. Cumprido o item acima, ao 

Contador-Partidor para cálculos dos impostos, dizendo as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão 

homologados por sentença. Após a homologação dos cálculos e 

recolhimento dos impostos, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias 

sobre pedido de quinhão, in continenti, ao Partidor para organizar o 

esboço da partilha e também o respectivo auto da partilha, conforme 

pedidos das partes. Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem 

as partes manifestar em 05 (cinco) dias. Em seguida, conclusos para a 

homologação da partilha, desde que juntada à certidão negativa de dívida 

referente ao Imposto de Renda. Em havendo renúncia da herança, ou 

doação, ou cessão, tome-se por termo, devendo a parte transmitente ou 

renunciante ser intimada pessoalmente para assiná-lo, podendo, 

excepcionalmente, e mediante instrumento público de mandato, a 

subscrição ser feita por procurador. Se o inventariante, no curso do 

processo, for autorizado a levantar ou sacar alguma importância que tiver 

no nome da(o) falecida(o), observar-se-á o disposto no art. 553 do NCPC, 

inclusive as sanções. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade." 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, 

Michelle Toscano de Brito Marques, Analista Judiciária, digitei. Sorriso - 

MT, 3 de setembro de 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES 

Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕ: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - 

TELEFONE: 3545-8400

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004779-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004779-48.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SERGIO DA SILVA ALMEIDA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Revisional de Contrato c.c. Consignação em Pagamento com Pedido de 

Tutela de Urgência, ajuizada por Sérgio da Silva Almeida, em face do BV 

Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, todos 

devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que na data de 

23/11/2016, celebrou contrato de financiamento na modalidade Cédula de 

Crédito Bancário para financiar um veículo marca/modelo Fiat/Grand Siena 

Essence (Sublime), ano 2014, placa NTX-6172, consignando o pagamento 

em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 1.114,00 (um mil, cento e 

quatorze reais). Todavia, que o contrato possui cláusulas abusivas de 

cobrança de juros aduzindo cobrança de juros capitalizado; cobrança de 

comissão de permanência além do permitido legalmente e cumulativamente 

com juros e correção; e multa contratual abusiva. Ao final, pugna em sede 

de antecipação de tutela o seguinte: a) a consignação em pagamento por 

meio de depósito judicial das parcelas vincendas, no valor de R$ 999,42 

(novecentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), o qual 

tem como incontroverso; b) que a parte ré se abstenha de inscrever o 

nome do autor no rol de inadimplentes, sob pena de multa diária em caso 

de descumprimento; c) suspensão do contrato de financiamento; d) a 

manutenção da posse do veiculo em favor da parte autora; e) bem como a 

inversão do ônus da prova. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório, fundamento e DECIDO. Inicialmente, anoto que é perfeitamente 

cabível a cumulação de pedido consignatório, com outro diverso, desde 

que desprezado o rito especial da consignação em pagamento, senão 

vejamos: APELAÇÃO REVISIONAL CONSIGNAÇÃO CUMULAÇÃO DE 

PEDIDOS POSSIBILIDADE RITO ORDINÁRIO Possível a cumulação do 

pedido revisional com o pedido consignatório, o que enseja a tramitação do 

feito sob o rito ordinário Autora que observou corretamente esta norma 

legal Extinção, sem julgamento de mérito, afastada Inaplicável o disposto 

no art. 515, §3º, do CPC, vez que, neste momento, não há condições para 

julgamento imediato da demanda Decisão anulada - Necessário o regular 

prosseguimento do feito na instância de origem Apelo provido". (TJSP; 

Apelação 0026885-31.2012.8.26.0002; Relator (a): Salles Vieira; Órgão 

Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 

4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2014; Data de Registro: 

12/09/2014) Feitas tais considerações, recebo o feito sob o rito comum. 

Passo à análise dos pedidos liminares formulados: I - Da consignação dos 

valores compreendidos como incontroverso: Pretende o autor a 

concessão de tutela de urgência para que seja deferido o depósito judicial 

de 44 (quarenta e quatro) parcelas, no valor de R$ 999,42 (novecentos e 

noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), que entende ser 

incontroverso. Assinalo que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do NCPC, 

vejamos: 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. Assim, para que se antecipe os 

efeitos da tutela, é extremamente necessário que esteja presente a 

probabilidade do direito do autor e o perigo de dano. No caso, o primeiro 

requisito, equivale à existência de elementos indicativos do desequilíbrio 

contratual alegado, eis que é direito do consumidor postular a revisão das 

cláusulas contratuais que lhe impõem prestações desproporcionais. 

Entretanto, no presente caso, entendo que a consignação do valor 

pretendido não merece ser acolhida, consoante será demonstrado abaixo. 

Isso porque, o arsenal informativo apresentado pelo autor não possibilita, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, extrair certeza de que não 

detinha, à princípio, conhecimento das taxas que estavam sendo aplicadas 

pela ré, como afirma em sua peça inicial, de forma que não se faz 

presente o requisito da probabilidade do direito, porquanto não 

demonstrada, de plano, qualquer abusividade, apenas, a alegação 

genérica de que foram utilizados juros e encargos ilegais. Assim, inexiste 

prova inequívoca de que os juros cobrados pela parte ré estejam em 

desacordo com o contratado ou sejam abusivos em relação à taxa média 

de mercado, nem de que as tarifas/encargos questionados estejam 

efetivamente em desacordo com a lei ou o contrato, devendo tais 

questões serem melhor elucidadas no curso do processo, sob o crivo do 

contraditório e de eventual prova pericial. Desta forma, ainda que sejam 

arguidas ilegalidades contratuais, não há verossimilhança das alegações 

(probabilidade do direito) do autor, estando ausente um dos requisitos 

autorizadores da medida antecipatória pugnada. Por fim, chama-se a 

atenção para o fato de que descabe o pedido de consignação em 

pagamento do valor do débito, isso porque, pretendendo a parte adimplir a 

integralidade deste, a fim de obstar a mora, deve fazer diretamente ao 

agente financeiro. Repise-se que, ainda que algumas cláusulas possam 

ser reconhecidas como abusivas ao final da lide, existindo dever de 

restituir valores à parte autora, o banco, por certo, terá meios financeiros 

para tanto, sendo improvável, via de regra, que seja acometido por 

insolvência, o que inviabilizaria a pretensão inicial. Diante disso, ausentes 

os requisitos legais pertinentes, INDEFIRO o pedido de depósito judicial dos 

valores entendidos como incontroversos pelo autor. II - Da abstenção de 

inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes: Para a 

concessão de tal tutela de urgência pleiteada, mostram-se indispensáveis 

a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

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

no tópico acima. Nessa toada, volvendo os olhos à hipótese dos autos, em 

que pese os argumentos trazidos pela parte autora, em juízo de cognição 

sumária, não se extrai a presença dos requisitos supramencionados, 

considerando ainda que a mera propositura da ação revisional do contrato 

firmado entre as partes não afasta a mora nem torna os autores imune à 

inscrição de seus nomes junto aos cadastros de proteção ao crédito. 

Ademais, quanto ao afastamento da mora em sede de ação revisional de 

contrato, o Superior Tribunal de Justiça, em razão do grande número de 

demandas de ações revisionais, editou a Súmula de nº 380, que dispõe o 

seguinte: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor.” Portanto, sem invadir a seara 

pertinente ao juízo de cognição exauriente, característica essa que será 

vislumbrada apenas quando da prolação da sentença, a verdade é que a 

análise até então desenvolvida retrata, por ora, a impertinência do pleito 
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liminar. Acerca do tema posto em discussão, vale colacionar o julgado 

abaixo: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM 

CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E 

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS C/C AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM 

CONTA CORRENTE, CONTA GARANTIA, DESCONTOS DE TÍTULOS E 

OUTROS – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DOS 

NOMES DOS DEVEDORES NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA (PROBABILIDADE DO 

DIREITO E O PERIGO DE DANO – ART. 300 CPC/15) – NÃO 

DEMONSTRAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICE DE NOVE (09) 

CONTRATOS AQUÉM E QUATORZE (14) POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA 

DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – 

SÚMULA 380 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Somente “o abuso na 

exigência dos ‘encargos da normalidade’, quais sejam, os juros 

remuneratórios, descaracteriza a mora do devedor.” (STJ – AgRg nos 

EDcl no REsp 1010332/PR). Assim, a ausência de abusividade na 

pactuação de encargos de anormalidade não têm o condão de afastar os 

efeitos da mora, tampouco autorizar a exclusão dos nomes dos 

devedores dos cadastros de inadimplentes. Pactuados os juros 

remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de 

mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato 

bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, 

devem ser mantidos. Segundo a súmula nº 380 do STJ, “a simples 

propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da 

mora do autor”, de maneira que, não obstante a nomenclatura da ação 

proposta, a discussão de cláusulas contratuais em ação revisional não 

acarreta o sobrestamento do direito do credor de proceder à execução da 

dívida e tampouco o procedimento de consolidação da propriedade do bem 

dado em garantia fiduciária. Para concessão da tutela provisória de 

urgência de natureza cautelar, nos termos do artigo 300 do CPC/15, 

afigura-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado pelos autores, somado ao perigo de dano 

ou o risco do resultado útil do processo. Ausente qualquer deles e, 

prescindindo a matéria da necessária dilação probatória a fim de averiguar 

a pertinência do pedido, não há como acolher a tese recursal.- (TJMT - AI 

54140/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 

11/10/2016) grifei Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de abstenção de 

inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. III – Da 

suspensão da exigibilidade do contrato: Como dito anteriormente o simples 

ajuizamento da ação revisional não é suficiente para obter a isenção das 

obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento (Sum. nº 

380, STJ). Reforço, como já mencionado, que não é razoável que, em 

situação de inadimplência, o próprio devedor decida, unilateralmente, qual 

é o valor devido, em razão de consignação do pagamento em juízo, para 

impedir a mora. No caso, o Código de Processo Civil prevê 

expressamente, no art. 330, § 2º e 3º, que as obrigações resultantes de 

empréstimos ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo 

e modo contratados, não havendo, assim, outro meio do autor afastar os 

efeitos da mora. Destarte, verifica-se que não há qualquer pressuposto 

legal que possibilite a inexigibilidade do contrato, que continuará a ter as 

prerrogativas de adotar todas as medidas previstas no contrato, bem 

como aquelas decorrentes de inadimplemento. É o precedente 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS – 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PURGAÇÃO DA MORA – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS – SÚMULA DE Nº. 380 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – IMPOSSIBILIDADE DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO.O 

próprio Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu a Súmula 380, a qual 

dispõe que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor.Na espécie, a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

merece ser afastada, tendo em vista que não restou comprovada a 

condição de consumidores hipossuficientes dos agravados. (TJMT – AI nº 

1011943-24.2017.8.11.0000, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018) Assim, INDEFIRO o pedido liminar de suspensão do contrato. 

IV - Da manutenção da posse do veículo em favor do autor: Relativamente 

ao requerimento referente à manutenção da posse do bem financiado nas 

mãos do autor, tenho que o mesmo não merece acolhida, eis que o pleito 

foge dos limites da ação revisional. Nesse sentido, oportuno colacionar os 

seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E 

MANUTENÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E DE PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME 

DO AGRAVANTE EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO -AUSÊNCIA 

DE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO FORMULADO PELA PARTE 

CONTRÁRIA E AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO 

SERASA E SPC -INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA 

-IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA -RECURSO NÃO PROVIDO. Não há como se acolher o pedido 

de manutenção na posse de automóvel e de vedação de inscrição do 

nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito quando inexistem 

provas de que o banco agravado promove a busca e apreensão daquele 

bem ou outras medidas de restrição ao crédito do agravante, não estando, 

portanto, presente o requisito do periculum in mora. A concessão da tutela 

pretendida configuraria, outrossim, violação ao direito de ação da parte 

contrária e afronta ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. (Agr. 

nº 2ª Turma Cível. Rel. Des. Tânia Garcia de Freitas Borges. J. 

05/09/2006). Outrossim, é firme o entendimento da jurisprudência no 

sentido que somente o depósito integral da dívida da parcela contratada 

pode levar a purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS), 

tornando ilegítima a busca e apreensão do veículo. Assim sendo, 

verificando que o autor pretende depositar valor inferior ao consignado em 

contrato, ausente a possibilidade da concessão da medida perseguida. É 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – 

DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO – NÃO AFASTAMENTO 

DA MORA E SEUS EFEITOS – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - UTILIZAÇÃO DE 

MEIOS LEGAIS PARA REAVER O POSSE DO VEÍCULO – RECURSO 

IMPROVIDO. “1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial 

, à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos 

recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três 

condições, a saber: 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 2) (...) não se vislumbra 

a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização 

mensal dos juros restou expressamente contratada. 3) (...) a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito 

integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da 

mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do 

nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 

18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015). A 

consignação de valor inferior ao pactuado não tem o condão de elidir a 

mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do 

devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao 

banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem. Inexistindo 

argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua 

manutenção. (AI 99985/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) Diante do exposto, e não 

havendo previsão legal em sede de ação revisional para o acolhimento do 

pleito de manutenção da posse do bem financiado nas mãos do autor, 

INDEFIRO o pedido. V - Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

e aplicação da inversão do ônus da prova: No que pertine ao pleito de 

aplicação das normas do CDC, tenho que razão assiste ao autor. Com 

fundamento nos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, tem-se que, in casu, 

trata-se de uma relação de consumo já que o autor e o réu se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente. O Enunciado 

297 do Superior Tribunal de Justiça neste sentido manifestou: "O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Com 

efeito, é inconteste que as instituições financeiras são prestadoras de 

serviços na dicção do § 2º do artigo 3º da Lei 8.078/90: "serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira de crédito e 
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securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. O 

Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Recursos 

Especiais nº 292.571 - MG - DJU 06-05-2002 e nº 355.047-GO - DJU 

04-02-2002, ambos relatados pelo Ministro Castro Filho, entendeu "que os 

contratos bancários configuram relação de consumo, incidindo sobre eles 

o Código de Defesa do Consumidor”. O mesmo entendimento é esposado 

por José Geral de Brito Filomeno in Código de Defesa do Consumidor, p. 

41: "resta evidenciado, por outro lado, as atividades desempenhadas 

pelas instituições financeiras, quer na prestação de serviços aos seus 

clientes (por exemplo, cobrança de contas de luz, água e outros serviços, 

ou então expedição de extratos etc) quer na concessão de mútuos ou 

financiamentos para a aquisição de bens, inserem-se igualmente no 

conceito amplo de serviços. Aliás, o Código fala expressamente em 

atividade de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, aqui se 

incluindo igualmente os planos de previdência privada em geral, além dos 

seguros propriamente ditos, de saúde, etc”. Segundo a jurisprudência: 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – 

APLICAÇÃO DO CDC – CLÁUSULAS ABUSIVAS – JUROS 

REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL – COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA – RECURSO PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as 

instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, 

estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo 

ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. É 

admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro 

(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, 

§1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu. A 

capitalização em periodicidade inferior à anual é admitida para os 

contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 

1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36), desde que claramente 

pactuada, o que se observou na espécie, de modo que a simples 

“previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada” (STJ, REsp. 973.827/RS). É vedada a cobrança 

de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja 

remuneratório, moratório ou correção monetária. (TJMT - Ap 19769/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017) 

Assim, assentado que o fornecimento de crédito é uma relação de 

consumo, não resta dúvida sobre a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor às instituições financeiras, o que, por corolário, norteará a 

analise do mérito desta demanda, a fim de facilitar a defesa do consumidor 

em juízo, cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, 

do CDC. VI – Do benefício da assistência judiciária gratuita: Ante a 

documentação juntada na inicial, corroborando a declaração de 

hipossuficiência firmada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade 

de justiça. Com essas considerações, cumpra-se a Secretaria Judicial: 

DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a 

solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já determinado o 

cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Às providências. SORRISO/MT, 03 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005001-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO FORNARI BAGGIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005001-16.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: VITOR HUGO FORNARI BAGGIO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de 

liminar, movida por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Vitor Hugo 

Fornari Baggio, ambos qualificados nos autos. O autor sustenta que as 

partes celebraram contrato de financiamento sob o número 004.397.623, 

onde foi concedido ao requerido um crédito no valor líquido de R$ 

19.000,00 (dezenove mil reais), que deveria ser pago em 24 (vinte e 

quatro) prestações no valor de R$ 1.074,66 (um mil e setenta e quatro 

reais e sessenta e seis centavos), sendo o primeiro vencimento para 

09/04/2018 e último para 09/03/2020, destinado a aquisição do veículo 

marca MITSUBISHI, modelo PAJERO SPORT HPE 4X4 2.5, cor prata, 

ano/fab 2008, ano/mod 2008, chassi – 93XPRK94W8C812625, placa NJJ 

0077. Todavia, aduz que o requerido deixou de pagar as parcelas 

vencidas a partir de 09/05/2018. Relatou que notificou o devedor 

extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o Decreto Lei n° 

911/69, em seu 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”. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico entabulado pelas 

partes tem por objeto a aquisição do veículo marca MITSUBISHI, modelo 

PAJERO SPORT HPE 4X4 2.5, cor prata, ano/fab 2008, ano/mod 2008, 

chassi – 93XPRK94W8C812625, placa NJJ 0077. Inadimplida a obrigação 

pela parte ré, o autor procedeu à sua notificação extrajudicial (id nº 

15039828), sendo que, mesmo após a referida notificação, o requerido 

permaneceu inadimplente. Desta forma, nos termos do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar a expedição do 

mandado de busca a apreensão do bem e seus documentos, 

depositando-os em mãos do requerente, na pessoa por ele designada. 

Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. Depois 

de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no RENAVAM 

por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem 

que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam consolidadas a 

propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos 

termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, não sendo o 

bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a 

parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SORRISO/MT, 03 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004710-16.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARTINS RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

ACIR MURAD SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALKIA ALVES DUARTE RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004710-16.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANA PAULA MARTINS RODRIGUES FERREIRA REQUERIDO: WALKIA 

ALVES DUARTE RODRIGUES FERREIRA Vistos etc. Cuida-se de incidente 

de remoção de inventariante proposto por Ana Paula Rodrigues Ferreira 

em face de Walkia Alves Duarte Rodrigues Ferreira, aduzindo que esta na 

qualidade de inventariante está sonegando os lucros obtidos com os 

alugueres dos imóveis urbanos do espólio do de cujus, Gilberto Rodrigues 

Ferreira, vez que omitiu a informação sobre os rendimentos obtidos nos 

autos do inventário. Ao final, requereu em sede de tutela de urgência a 

constatação por meio de oficial de justiça sobre os imóveis urbanos, 

relatando quem sãos os locatários, o valor pago a título de aluguel, bem 

como o total pago desde a data do óbito do de cujus, intimando-os para 

depositar os próximos alugueis em juízo, e ainda, determinar que o serviço 

sanitário agropecuário e a Secretaria da Fazenda do Estado forneça 

dados sobre a atividade agropecuária em nome do de cujus. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e DECIDO. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, verifico que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados. Analisando os autos, denota-se a ausência 

de verossimilhança das alegações da requerente. Embora os imóveis 

citados componham o espólio, não restou evidenciado, ao menos nesta 

fase de cognição sumária, que os imóveis foram alugados de forma 

onerosa ou ainda se realmente foram alugados para terceiros, 

transparecendo a necessidade de maior instrução probatória. Tal 

necessidade fica evidenciada nos pedidos de urgência da autora, uma 

vez que pretende, por meio de constatação judicial, comprovar 

contratação de aluguel por terceiros, bem como os valores e renda em 

tese auferida pela requerida, sem qualquer prova documental sobre os 

negócios jurídicos, apenas fotografias dos imóveis no corpo da petição. 

Destarte, ausente um dos requisitos, o indeferimento da tutela de urgência 

é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Intime-se a inventariante para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

voltem os autos conclusos. Sem prejuízo, proceda-se o APENSAMENTO 

deste feito aos autos nº 1004605-73.2017.811.0040 CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. SORRISO/MT, 03 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004862-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO PEREIRA (EMBARGANTE)

EDY WILSON PICCINI (ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004862-64.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: EDIO PEREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. RECEBO os presentes embargos, ante a sua tempestividade. 

Nada obstante, quanto ao pleito de efeitos suspensivo aos embargos, o 

caso é de indeferimento. Isso porque ausente a comprovação de um dos 

requisitos legais exigidos para tal providência, a saber, a garantia do juízo, 

tendo em vista que ainda que paire hipoteca sobre o bem dado em 

garantia, ainda não houve a efetivação da penhora, o que torna 

despicienda a análise da eventual presença dos demais pressupostos 

para o deferimento da medida. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça Mato-Grossense: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO 

DIREITO E DE GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO PROVIDO. I - O §1º do art. 

919 do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo nos embargos à 

execução ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, os mesmos 

exigidos pela tutela antecipada, além da garantia da execução por 

penhora, caução ou depósito. II - No presente caso, resta ausente a 

probabilidade do direito, tendo em vista que o magistrado de piso 

suspendeu a execução sem nenhuma fundamentação que possa embasar 

sua decisão, em manifesta contrariedade à norma esculpida no artigo 93, 

inciso IX, da Constituição Federal. III - De outro modo, o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo milita em favor da agravante, restando 

configurado o periculum in mora inverso consubstanciado nos diversos 

prejuízos enfrentados pela agravante, que, com a paralisação da 

execução, tem mais um óbice a dificultar o recebimento do crédito 

executado. IV - Por fim, resta ainda ausente nos autos a garantia do Juízo, 

tendo em vista que ainda que paire hipoteca sobre o bem dado em 

garantia, ainda não houve a efetivação da penhora. (Ai nº 

1010012-83.2017.8.11.0000, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

29/01/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 1º DO ART. 919 DO NCPC. I. Nos 

termos do art. 919, §1º do Novo Código de Processo Civil (art. 739-A, § 1º, 

do CPC de 1973), o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa 

causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e, ainda, 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. II. In casu, não comprovado o requisito da garantia integral do 

juízo, pois limitada a penhora de bem com valor insuficiente, não há como 

deferir o efeito suspensivo . AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70068630961, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 18/03/2016) A propósito, já decidiu o e. STJ (grifei): 

“Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o 

magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução 

quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) 

requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de 

dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” 

[AgRg-AREsp 627.620/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 

14/05/2015]. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. No que 

concerne a conexão dos presentes embargos com a ação declaratória de 

ato jurídico com pedido de reparação de danos ajuizada sob o número 

96-27.2017.811.00102 e código n°113367, verifico assiste razão a parte. 

O Código de Processo Civil, em seu artigo 55, traz que “reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir”. Analisando a inicial proposta pelo autor, verifica-se que 

ao menos um dos pedidos é comum a ação já ajuizada pelo embargante, 

demonstrando, portanto, a prejudicialidade entre a ação declaratória e os 

embargos à execução, opostos também com finalidade de questionar a 

exigibilidade do título. INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC). Caso a 

impugnação contenha qualquer das matérias referidas nos artigos 350 e 

351 do CPC, MANIFESTE-SE o embargante no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso contrário, REMETAM-SE conclusos para o saneamento, sem prejuízo 

da análise do julgamento conforme o estado do processo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. SORRISO/MT, 03 de setembro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004920-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FELIX DO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004920-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE FELIX DO 

NASCIMENTO SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, 

com pedido de liminar movida por Banco Bradesco Financiamentos S.A. 

em desfavor de Jose Felix do Nascimento Silva. O autor sustenta que as 

partes celebraram contrato de financiamento sob o número 0103284662, 

onde foi concedido ao requerido um crédito no valor líquido de R$ 

14.191,67 (quatorze mil cento e noventa e um reais e sessenta e sete 

centavos), que deveria ser pago em 48 prestações no valor de R$ 474,15 

(quatrocentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), sendo o 

primeiro vencimento para 05/06/2017 e último para 05/05/2021, destinado a 

aquisição do veículo marca FIAT, modelo STRADA CE FLEX TREKKING 1.4 

8V FLEX A/G 2P, ano 2006/2007, chassi 9BD27808A72536824, placa 

KAO7849, cor CINZA e renavam nº 897031695. Todavia, aduz que o 

requerido deixou de pagar as parcelas vencidas a partir de 05/05/2018. 

Relatou que notificou o devedor extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. 

De acordo com o Decreto Lei n° 911/69, em seu 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”. Analisando detidamente os autos, verifico que o negócio 

jurídico entabulado pelas partes tem por objeto a aquisição do marca FIAT, 

modelo STRADA CE FLEX TREKKING 1.4 8V FLEX A/G 2P, ano 2006/2007, 

chassi 9BD27808A72536824, placa KAO7849, cor CINZA e renavam nº 

897031695. Inadimplida a obrigação pela parte ré, o autor procedeu à sua 

notificação extrajudicial (id nº 14954350), sendo que, mesmo após a 

referida notificação, o requerido permaneceu inadimplente. Desta forma, 

nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada 

o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na 

hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da 

mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do 

bem móvel descrito na exordial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para 

determinar a expedição do mandado de busca a apreensão do bem e seus 

documentos, depositando-os em mãos do requerente, na pessoa por ele 

designada. Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores apresentados 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 

3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que 

tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. 

Depois de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no 

RENAVAM por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para 

terceiros. Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) 

dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam 

consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SORRISO/MT, 03 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002724-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002724-27.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO RÉU: MESSIAS & KAYSER LTDA Vistos 

etc. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ricardo Sguissad Toledo, em 

face de Messias e Kaiser Ltda, ambos qualificados nos autos, aduzindo 

que firmou com a requerida um Cédula de Produto Rural – CPR, visando 

subsidiar o plantio de milho no ano de 2015, todavia antes do inicio do 

plantio o requerente foi notificado pela requerida, de que esta não iria mais 

fornecer os insumos previstos na CPR. Por conta disso alega que sofreu 

prejuízo material pois fora obrigado a procurar e contratar com novo 

fornecedor na véspera o plantio, encarecendo os produtos. Requereu ao 

final a concessão de tutela de urgência a fim de determinar a penhora no 

rosto dos autos da ação de execução sob código nº 145956 em trâmite na 

3ª Vara Cível desta Comarca em que figura como executado e a requerida 

como exequente, para assegurar o ressarcimento sobre os danos 

causados. No id nº 13390245 determinou-se a intimação do autor para 

comprovar a hipossuficiência financeira ou juntar comprovante de 

recolhimento de custas judiciais. O autor se manifestou no id nº 14487909, 

juntando o comprovante de recolhimento. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório, fundamento e DECIDO. seiscentos e quarenta e um reais e 

sessenta e quanto centavos) junto a requerida, todavia desconhece a 

procedência da dívida. Alega que não realizou qualquer negócio jurídico 

com a requerida, requerendo em sede de tutela de urgência antecipatória 

a exclusão do seu nome nos cadastros do órgãos de proteção ao crédito. 

Vieram os autos conclusos. Decido. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela verifico que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados. Compulsando os autos verifica-se que o 

autor não juntou provas suficientes que assegure a verossimilhança do 

pedido de indenização, vez que, embora o laudo técnico agronômico (id nº 

13313749) ateste a perda de produção por culpa do cancelamento do 

pedido, tal documento não possui força probatória suficiente, tratando-se 

de declaração unilateral e ausente a formação do contraditório. De outro 

modo, o autor não conseguiu comprovar que sem a garantia da penhora 

no rosto dos autos a requerida não conseguirá indenizá-lo, na hipótese de 

procedência do pedido inicial, não havendo qualquer menção sobre 

insuficiência financeira. Nesse sentido: OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE 

CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD PARA POSTERIOR 

APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A probabilidade do direito 

aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, 

CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da 

tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. (TJMT – AI nº 

1011870-52.2017.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) Desta feita, ausente um dos 

requisitos da tutela de urgência, probabilidade do direito, o indeferimento 

do pedido é a medida que se impõe. Ante os exposto, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no 

CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 
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manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. SORRISO, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004030-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

DHIONATA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004030-31.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DHIONATA FERNANDES DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela 

de urgência ajuizada por Dhionata Fernandes dos Santos em face de 

Banco Bradesco Financiamentos S.A., ambas devidamente qualificadas 

nos autos, aduzindo, em síntese, que foi surpreendido com a restrição de 

crédito em seu nome oriunda de um débito no valor de R$ 25.790,60 (vinte 

e cinco mil, setecentos e noventa reais e sessenta centavos) junto a 

requerida, todavia desconhece a procedência da dívida. Alega que 

embora tenha contratado um financiamento junta requerida, o débito ora 

exigido é proveniente de outro contrato, desconhecendo sua procedência, 

requerendo em sede de tutela de urgência antecipatória a exclusão do seu 

nome nos cadastros do órgãos de proteção ao crédito. Vieram os autos 

conclusos. Decido. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o 

pedido de gratuidade de justiça. A tutela de urgência, enquanto modalidade 

de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela verifico que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados. No caso, os fatos narrados pela requerente 

e os documentos juntados aos autos não são capazes de convencer este 

juízo, em sede de cognição sumária, de que a inclusão no cadastro de 

inadimplentes realizada pela requerida é indevida, haja vista que, não 

demonstram que realmente não houve a formalização de um contrato entre 

as partes, tomando como base apenas a alegação da parte autora de que 

nunca contratou. Assim sendo, ausente prova inequívoca apta ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, afigura-se 

incabível, por ora, o deferimento da medida de urgência, fazendo-se 

necessária a oportunização do exercício do contraditório e da ampla 

defesa pela parte requerida. Ressalto que mesmo nos casos de relação 

de consumo, é necessária a presença de um mínimo de provas que se 

incline para a ocorrência de eventual uso fraudulento dos documentos do 

consumidor, o que não se verifica no caso, afastando-se, assim, a 

plausibilidade do direito invocado. Ademais, nota-se que o protesto 

ocorreu em 25/07/2017, conforme documento juntado no id nº 14276586, 

ou seja, o nome do autor está protestado há pelo menos 01 (um) anos, 

tornando frágil a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, 

face à ausência do periculum in mora. Nesse sentido: MERIDIANO – 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS 

– NÃO PADRONIZADOS EMENTAAGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE 

INDEFERE EFEITO ATIVO PARA DETERMINAR BAIXA DA NEGATIVAÇÃO – 

REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes a verossimilhança da 

alegação e o risco de dano irreparável ou incerta reparação e 

impossibilidade de reversão da medida, à luz do art. 300 do CPC, isto é, se 

não há elementos que demonstrem a ausência relação jurídica, ainda que 

decorrente do consumo, bem como se a inserção na Serasa já ultrapassa 

mais de 03 (três) anos, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito ativo 

para determinar a baixa de negativação in limine. (TJMT – AI nº 

1005097-88.2017.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

27/07/2017) Desta forma, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DEFIRO 

o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das 

alegações, bem como caracterizada a hipossuficiência informacional das 

consumidoras. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC 

local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SORRISO/MT, 3 de setembro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004885-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

SUZANA NORA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE AKIRA SUZUKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004885-10.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SUZANA NORA EXECUTADO: ANDRE AKIRA SUZUKI Vistos etc. 
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Compulsando os autos, verifico que a peça inicial foi endereçada ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, a qual é competente para processar e 

julgar o presente feito, uma vez que se trata de cumprimento de sentença, 

a qual foi proferida por aquele juízo. Destarte, nos termos do artigo 516, 

inciso II, do CPC/2015, o cumprimento de sentença deve ser feito nos 

próprios autos da ação de conhecimento. A propósito: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DOMICÍLIO 

DO ALIMENTANDO NA MESMA COMARCA DOS JUÍZOS EM CONFLITO – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE OS ESTABELECEU EM SENTENÇA – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. Embora o interesse do alimentando mereça 

preponderar, nenhuma relevância assume o domicílio estabelecido na 

mesma Comarca dos juízos em conflito, e assim, tanto pela via do 

Cumprimento, quanto da Execução, permanece hígida a competência do 

juízo que estabeleceu os Alimentos em Sentença.” (TJ/MT, CC 

139522/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015) Dessa forma, DECLINO da 

competência para o processamento do presente feito, determinando a sua 

redistribuição ao Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, juízo competente 

para julgar a presente ação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. SORRISO, 03 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004792-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUDISVAM CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004792-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

EUDISVAM CORREIA DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos, etc. Considerando que na comarca de Sorriso/MT, a competência 

para processar e julgar feitos onde seja parte interessada ou interveniente 

as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal é da 4ª Vara desta 

Comarca, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, consequentemente, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO do feito à 4º VARA CÍVEL desta Comarca, 

procedendo-se com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

SORRISO/MT, 03 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005096-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

EDSON MANDU GAIA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON HORACIO ZAPPANI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005096-46.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: EDSON MANDU GAIA EMBARGADO: VILSON HORACIO 

ZAPPANI Vistos etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição 

inicial sub examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do 

NCPC, notadamente no que toca à caracterização da garantia 

constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em 

vertente, malgrado a evidência da falta de pressupostos para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no 

artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por bem 

determinar à parte autora que comprove efetivamente a insuficiência 

alegada, para posterior análise do pedido de concessão do benefício. Isso 

porque da declaração de pobreza, a parte deve comprovar que caso 

efetue o pagamento das custas e despesas processuais, tal ato 

acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de 

evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. No 

caso, em que pese tenha juntado declaração de pobreza, infere-se dos 

autos que o autor realizava negociações de elevado valor, tendo em vista 

o empréstimo de 500 (quinhentas) sacas de soja, o que evidencia que o 

autor certamente possuía condições para arcas com as custas 

processuais, porém não trouxe autos qualquer comprovação da alteração 

da situação econômica, fragilizando a declaração de hipossuficiente, até 

porque contratou advogado particular para a defesa de seus interesses. 

Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nos autos 

ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser aplicado 

de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais possa ser 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade do deferimento da justiça gratuita, considerando 

para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para fins e prazo do artigo 321 do 

mesmo CPC, intime os autores, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, 

trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem como 

outros documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut 

Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de recolhimento das 

custas implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do 

artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. SORRISO/MT, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003953-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HORLANDO MARINO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003953-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

HORLANDO MARINO DA SILVA FILHO REQUERIDO: DAIANE FERREIRA DA 

SILVA Vistos etc. Cuida-se de ação de regulamentação de guarda 

ajuizada por Horlando Marino da Silva Filho em favor do menor Kauã 

Ferreira Marino da Silva, e em face de Daiane Ferreira da Silva, 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que o menor está sob a 

guarda de fato da requerida, entretanto, obteve indícios de que o menor 

estaria sendo maltratado pela genitora, requerendo em sede de liminar a 

guarda provisória do filho. No id nº 14555692 foi declinada a competência 

para este juízo, sob o fundamento de que há indícios de situação de risco 

ao menor. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e 

DECIDO. Nada obstante os relevantes fundamentos adotados pelo 

preclaro Magistrado na decisão que declinou da competência em favor 

desta Vara da Infância e Juventude, tenho que se mostra necessária a 

instauração do conflito negativo de competência, na forma do artigo 66, II, 

do Código de Processo Civil. Inicialmente, anoto que o trâmite da ação de 

guarda perante a Vara da Infância e Juventude tem respaldo legal no art. 

148, parágrafo único, alínea “a”c/c art. 98 do ECA. Dessa maneira, 

verifica-se que a competência da Vara da Infância e Juventude alcança 

as ações de guarda e tutela somente quando houver caracterizada 

situação de risco à criança ou ao adolescente, por ação ou omissão do 

Estado, dos pais ou responsáveis ou, ainda, em razão de sua conduta - o 

que, a priori, não se verifica na hipótese. Verifico que a questão em 

análise se refere a pretensão do genitor em obter para si a guarda do 

filho, apontando que o ambiente familiar da genitora não é o adequado 

para a permanência deste. Contudo, em que pese a notícia de possível 

agressão física, não verifico no caso nos autos a ocorrência das 

hipóteses previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 98. 

Com efeito, a demanda se dá entre os genitores e o infante não encontra 

em situação de abandono, pois está sob a guarda da genitora, e não há 

indícios suficientes para que se verifique a necessidade de atuação do 

Ministério Público na busca por medidas de proteção. Assim, não se 

vislumbra, salvo melhor juízo, a competência deste Juízo especializado da 

Infância e da Juventude para processamento e julgamento deste feito, vez 
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que a hipótese não se amolda à previsão do art. 148 do ECA. Nesse 

sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA DE 

MENOR PROPOSTA POR UM GENITOR CONTRA O OUTRO. COMPETÊNCIA. 

É do Juízo da Família a competência para processar e julgar pedido de 

alteração de guarda de menor formulado pela genitora contra o genitor. A 

alegação de que as menores estavam sendo submetidas a maus tratos 

pela companheira do genitor não desloca a competência para o Juizado da 

Infância e da juventude. Precedentes. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (TJRS - Conflito de Competência Nº 

70075550947, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 17/10/2017) – grifei. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. GUARDA DE MENOR. SITUAÇÃO DE RISCO. JUIZADO DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. A competência do Juizado da Infância e da 

Juventude dá-se quando a discussão sobre a alteração da guarda da 

criança em razão de situação de risco desloca-se do universo familiar. No 

caso dos autos a ação foi proposta pela mãe das crianças com alegações 

de situação de risco promovida pelo pai. Além disso, o processo traz 

ações cumuladas de alimentos, união estável e partilha de bens, todas 

afetas à competência do juízo familial. Logo, é de rigor a procedência do 

presente conflito negativo de competência. JULGADO PROCEDENTE EM 

MONOCRÁTICA. (TJRS - Conflito de Competência Nº 70053795035, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 27/03/2013) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

GUARDA – MENORES QUE NÃO ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO – 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA - CONFLITO PROCEDENTE. Extrai-se dos 

autos que os menores estão sob a guarda da genitora, bem como não 

estão em situação de risco ou abandono, ou em qualquer situação 

prevista no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que 

afasta a competência da Justiça da Infância e Juventude para a Ação de 

Guarda em questão. (TJMT - CC 149490/2014, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/03/2015, Publicado no DJE 

10/03/2015) Ante o exposto, impõe-se a instauração do incidente de 

conflito negativo de competência na forma do artigo 66, II, do Código de 

Processo Civil, c/c artigo 202 e ss. do Regimento Interno do TJMT. Sem 

prejuízo, em atenção aos princípios da economia processual, da 

instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial na residência da 

requerida, para melhor analise do pedido liminar de guarda provisória. 

OFICIE-SE ao Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ-MT (art. 953, I, CPC), 

instruindo o expediente com cópia das peças pertinentes constantes dos 

autos. Intime-se. Cientifique-se o Ministério Público. Às providências. 

SORRISO/MT, 03 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001658-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI FIORAVANSO QUEVEDO (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS STACKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001658-80.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

NOELI FIORAVANSO QUEVEDO EXECUTADO: MARCOS STACKE Vistos, 

etc. Cuida-se de ação de execução de título judicial ajuizada por Noeli 

Fiovaravanso Quevedo, em face de dos Marcos Stacke, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos da inicial. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e decido. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que na petição inicial, o autor pugnou pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não 

se encontra em condições de arcar com o ônus da presente demanda 

sem que comprometa o sustento próprio e de sua família. Pois bem. A 

inteligência da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da 

justiça, sendo presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da 

pessoa natural. 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. Assim, cabe ao magistrado no uso 

dos elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. No caso em comento, embora tenha juntado declaração de 

hipossuficiência, os termos do acordo juntado no id nº 1860528, indica 

que a exequente possui bens imóveis e imóveis, bem como a participação 

como sócia nas empresas Refrigeração Bom Jesus Ltda. ME e Noeli 

Fioravanzo Quevedo ME, trazendo fragilidade à declaração de pobreza. 

Outrossim, quando instada a trazer mais elementos probatórios da alegada 

situação de pobreza, se ateve a retificar o pedido de concessão do 

benefício sem trazer qualquer prova nesse sentido, tais como CTPS, 

declaração de imposto de renda, desligamento das empresas, etc. Desta 

forma, não havendo provas que evidencie a situação de pobreza do autor 

o benefício da assistência judiciária deve ser indeferido, pois, fazendo uso 

das palavras da Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, a 

assistência judiciária gratuita “é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT 

- Ap 33355/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 23/08/2017). 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. SORRISO/MT, 03 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000410-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR FERREIRA (EMBARGANTE)

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000410-11.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: ALAIR FERREIRA EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos, etc. Cuida-se de embargos à execução opostos 

por Alair Ferreira em face Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, ambos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos da inicial. No id nº determinou-se a 

intimação do embargante para comprovar a situação de hipossuficiência. 

O embargante se manifestou no conforme id nº 12289145. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e decido. Pois bem. A 

inteligência da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da 

justiça, sendo presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da 

pessoa natural. 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. Assim, cabe ao magistrado no uso 

dos elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. No caso em comento, a petição inicial veio instruída com 

declaração do hipossuficiência, indicando que o embargante exerce 

atividade de administrador (id nº 11585315), em seguida em nova 

manifestação (id nº 12289145) reiterou o pedido de assistência judiciária 

gratuita alegando que o embargante é “trabalhador braçal (entregador de 

gás e água)”, juntando certidão de inexistência de bens móveis e imóveis 

de declaração de isenção de declaração de imposto de renda. Pois bem. 

Verifica-se que há certa contradição nas declarações do embargante 

quanto a sua atividade profissional, vez que consultando o cadastro 

nacional de pessoas jurídicas constata-se que o embargante é 

empresarial individual do estabelecimento denominado “Tele gás” (CNPJ nº 

12.509.769/0001-19), todavia a constatação de que o requerido exerce 

atividade empresarial por si só não gera presunção de que ostenta boas 

condições econômicas, contudo trás a necessidade de provar a 

existência da situação atual de pobreza, visto que a declaração unilateral 

de isenção de declaração de imposto de renda não é suficiente para dizer 
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que o requerido não pereba renda suficiente para arcar com as custas 

processuais e honorário, vez que contratou advogado particular para 

defender seus interesses. Desta forma, não havendo provas que 

evidencie a situação de pobreza do autor o benefício da assistência 

judiciária deve ser indeferido, pois, fazendo uso das palavras da Desa. 

Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, a assistência judiciária gratuita 

“é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - Ap 33355/2017, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). 

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. SORRISO/MT, 03 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000773-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO CARMO DA SILVA (AUTOR(A))

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000773-95.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO DO CARMO DA SILVA RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos 

etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por 

Antônio do Carmo da Silva em face de Banco Santander Banespa S.A., 

ambas devidamente qualificadas nos autos, aduzindo, em síntese, que foi 

surpreendido com os protestos de seu nome relativo a dois débitos no 

valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) junto a requerida, todavia 

desconhece a procedência da dívida. Alega que nunca manteve relação 

com o banco requerida e que não realizou qualquer negócio jurídico, 

desconhecendo a origem dos débitos, requerendo em sede de tutela de 

urgência antecipatória a exclusão do seu nome nos cadastros do órgãos 

de proteção ao crédito. Vieram os autos conclusos. Decido. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico 

que não estão demonstrados os pressupostos acima citados. No caso, os 

fatos narrados pela requerente e os documentos juntados aos autos não 

são capazes de convencer este juízo, em sede de cognição sumária, de 

que a inclusão no cadastro de inadimplentes realizada pela requerida é 

indevida, haja vista que não demonstram que realmente não houve a 

formalização de um contrato entre as partes, tomando como base apenas 

a alegação da parte autora de que nunca contratou. Assim sendo, 

ausente prova inequívoca apta ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, afigura-se incabível, por ora, o 

deferimento da medida de urgência, fazendo-se necessária a 

oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte 

requerida. Ressalto que mesmo nos casos de relação de consumo, é 

necessária a presença de um mínimo de provas que se incline para a 

ocorrência de eventual uso fraudulento dos documentos do consumidor, o 

que não se verifica no caso, afastando-se, assim, a plausibilidade do 

direito invocado. Ademais, nota-se que o protesto ocorreu em 13/03/2017, 

conforme documento juntado no id nº 11831592, ou seja, o nome do autor 

está protestado há mais de 01 (um) ano, tornando frágil a probabilidade de 

dano irreparável ou de difícil reparação, face à ausência do periculum in 

mora. Nesse sentido: MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS – NÃO PADRONIZADOS 

EMENTAAGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE EFEITO ATIVO 

PARA DETERMINAR BAIXA DA NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA 

DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Ausentes a verossimilhança da alegação e o risco de dano 

irreparável ou incerta reparação e impossibilidade de reversão da medida, 

à luz do art. 300 do CPC, isto é, se não há elementos que demonstrem a 

ausência relação jurídica, ainda que decorrente do consumo, bem como se 

a inserção na Serasa já ultrapassa mais de 03 (três) anos, impõe-se o 

indeferimento do pedido de efeito ativo para determinar a baixa de 

negativação in limine. (TJMT – AI nº 1005097-88.2017.8.11.0000, CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 26/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017) Desta forma, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

pois presente a verossimilhança das alegações, bem como caracterizada 

a hipossuficiência informacional das consumidoras. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO/MT, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000273-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SCHEFFEL (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

JOSE TADEU LEMAINSKI (EMBARGANTE)

NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI (EMBARGANTE)

ROSENILDE DUARTE JARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSSET (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000273-29.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: JOSE TADEU LEMAINSKI, NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 184 de 571



EMBARGADO: SERGIO ROSSET Vistos, etc. Cuida-se de embargos à 

execução, oposto por José Tadeu Laminski e Neiva Zimmermann 

Lemainski, em face de Sérgio Rosset, todos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos da inicial. No id nº 11885565, determinou-se a 

intimação dos embargantes para comprovar a hipossuficiência financeira. 

Os embargantes manifestaram-se no id nº 12502583 reiterando o pedido. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e decido. 

Compulsando detidamente os autos, verifico que na petição inicial, o autor 

pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, requerendo o 

pagamento de custas ao final do processo, sob a alegação de que não se 

encontra em condições de arcar com o ônus da presente demanda sem 

que comprometa o sustento próprio e de sua família. Contudo, o pedido de 

pagamento de custas ao final do processo não possui previsão no 

ordenamento processual vigente, sendo cabíveis apenas as hipóteses do 

art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC/2015, quais sejam: a) suspender a exigibilidade 

da cobrança das custas processuais de um ato em específico, ou b) para 

reduzir o percentual, ou, ainda, para c) parcelar o valor das custas 

processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo. 

Dito isso, o pedido de pagamento de custas ao final do processo merece 

ser indeferido pela ausência de fundamentação legal, todavia a fim de dar 

assertividade a prestação jurisdicional passo a analisar os documentos 

juntados pelos embargantes a fim de verificar a possibilidade de serem 

beneficiados com as demais hipóteses previstas no art. 98 do CPC. Pois 

bem. A inteligência da nova norma de processo civil prevê que a pessoa 

natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade 

da justiça, sendo presumida como verdadeira a alegação de insuficiência 

da pessoa natural. 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. Assim, cabe ao magistrado no uso 

dos elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. No caso em comento, embora tenha juntado declaração de 

hipossuficiência, as declarações de impostos de renda (id nº 12502586, 

12502595 e 12502597) informam que os embargantes possuem dois lotes 

urbanos nesta cidade, um imóvel rural ainda neste município e um imóvel 

urbano edificado (apartamento) na cidade de Itapema/SC, além de 

participação em duas fazendas neste município. A declaração de imposto 

de renda informa ainda que os embargantes possuem 04 (quatro) tratores, 

03 (três) colheitadeiras, 01 (uma) plantadeira, 02 (dois) pulverizadores, 02 

(duas) carretas, 02 (dois) caminhões, 01 (uma) grade niveladora, 01 (um) 

cultivador adubador, além de outros vários implementos agrícolas. Além 

dos bens declarados, a própria natureza da ação que discute uma dívida 

oriunda de um negócio jurídico entabulado entre as partes no valor de 

20.000 (vinte mil) sacas de soja afasta a situação de hipossuficiência 

juntada no id nº 11492366, até porque contratou advogado particular para 

a defesa de seus interesses. Desta forma, não havendo provas que 

evidencie a situação de pobreza do autor o benefício da assistência 

judiciária deve ser indeferido, pois, fazendo uso das palavras da Desa. 

Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, a assistência judiciária gratuita 

“é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - Ap 33355/2017, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). 

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. SORRISO/MT, 3 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003667-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULER OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003667-78.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EULER OLIVEIRA RIBEIRO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar movida por 

Omin S.A – Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de Euler 

Oliveira Ribeiro. O autor sustenta que as partes celebraram contrato de 

financiamento sob o número 1.01751.0000081.15, onde foi concedido ao 

requerido um crédito no valor líquido de R$18.086,93 (dezoito mil e oitenta 

e seis reais e noventa e três centavos), que deveria ser pago em 36 

(trinta e seis) prestações no valor de R$ 873,18 (oitocentos e setenta e 

três reais e dezoito centavos), sendo o primeiro vencimento para 

13/07/2015 e último para 13/06/2018, destinado a aquisição do veículo 

marca GM - CHEVROLET, modelo S-10 PICK-UP (C.DUP) 4X4 2.8 TB-IC, 

ano fabricação 2000/2001, chassi 9BG138BC01C402909, placa AJP4023 

e cor verde. Todavia, aduz que o requerido deixou de pagar as parcelas 

vencidas a partir de 13/04/2018. Relatou que notificou o devedor 

extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o Decreto Lei n° 

911/69, em seu 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”. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico entabulado pelas 

partes tem por objeto a aquisição do marca GM - CHEVROLET, modelo 

S-10 PICK-UP (C.DUP) 4X4 2.8 TB-IC, ano fabricação 2000/2001, chassi 

9BG138BC01C402909, placa AJP4023 e cor verde. Inadimplida a 

obrigação pela parte ré, o autor procedeu à sua notificação extrajudicial 

(id nº 9103285), sendo que, mesmo após a referida notificação, o 

requerido permaneceu inadimplente. Desta forma, nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar a expedição do 

mandado de busca a apreensão do bem e seus documentos, 

depositando-os em mãos do requerente, na pessoa por ele designada. 

Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. Depois 

de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no RENAVAM 

por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem 

que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam consolidadas a 

propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos 

termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, não sendo o 

bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a 

parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SORRISO/MT, 3 de setembro de 

2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000462-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS PINHO (EMBARGANTE)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (EMBARGANTE)

ANGELITA STIEVEN PINHO (EMBARGANTE)

CHESTER RICARDO AGOSTINI (ADVOGADO(A))

ALINE SCHEVINSKI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000462-07.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: JOSE MARTINS STIEVEN PINHO, ALINE SCHEVINSKI, JOSE 
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MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO EMBARGADO: XAXIM 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos etc. Cuida-se de embargos à 

execução opostos por José Martins Stieven Pinho, Aline Schevinski Pinho, 

José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho em face de Xaxim Comércio de 

Combustíveis Ltda., todos qualificadas nos autos, pelos fatos e 

fundamentos na inicial. No id nº 11919994, foi determinada a intimação dos 

embargantes para comprovar a hipossuficiência econômica ou juntar 

comprovante de recolhimento de custas processuais. Certificou-se o 

decurso do prazo da parte autora in albis (id nº 13960290). Vieram os 

autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO O artigo 330 do NCPC trata 

acerca do indeferimento da petição inicial, que se dará nas seguintes 

hipóteses: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; 

II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse 

processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. 

Analisando os autos, verifico que as autoras foram devidamente intimadas 

para suprir a omissão, consistente em juntada de novas provas da 

hipossuficiência financeira ou pagamento das custas e/ou taxas 

processuais, todavia deixaram de atender o comando da decisão judicial, 

o que resulta no indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. O parágrafo único do art. 

321 dispõe que: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. Desta forma, verifica-se que a petição inicial deve ser 

indeferida. Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado: BUSCA E 

APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – READEQUAÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INÉRCIA DA PARTE – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de 

emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não 

cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017) Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Condeno a parte embargante ao 

pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo 

em vista a ausência de contraditório. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o autor para que recolham 

as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Após, recolhida as 

custas processuais, arquivem-se os autos. Caso reste infrutífera a 

intimação, a secretaria deverá realizar a providências descritas no art. 

352, § 1º e 2º, da CNGC/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

SORRISO/MT, 03 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003249-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERNANDES MACIEL REIS (AUTOR(A))

JULIANE HELENA PILLA JULIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Selma Barbosa de Andrade (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003249-43.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

FELIPE FERNANDES MACIEL REIS RÉU: SELMA BARBOSA DE ANDRADE 

Vistos etc. Cuida-se de embargos à execução opostos por Felipe 

Fernandes Maciel Reis, em face de Selma Barbosa de Andrade, 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos na inicial. No id nº 

11003220, foi determinada a intimação dos embargantes para comprovar a 

hipossuficiência econômica. Certificou-se o decurso do prazo da parte 

autora in albis (id nº 14375379). Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório. DECIDO O artigo 330 do NCPC trata acerca do indeferimento da 

petição inicial, que se dará nas seguintes hipóteses: Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321. Analisando os autos, verifico que as 

autoras foram devidamente intimadas para suprir a omissão, consistente 

em juntada de novas provas da hipossuficiência financeira ou pagamento 

das custas e/ou taxas processuais, todavia deixaram de atender o 

comando da decisão judicial, o que resulta no indeferimento da petição 

inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. O parágrafo único do art. 321 dispõe que: “Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Desta forma, verifica-se que a 

petição inicial deve ser indeferida. Sobre o tema, vejamos o seguinte 

julgado: BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – 

READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INÉRCIA DA 

PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação 

de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não 

cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017) Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo 

em vista a ausência de contraditório. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o autor para que recolham 

as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Após, recolhida as 

custas processuais, arquivem-se os autos. Caso reste infrutífera a 

intimação, a secretaria deverá realizar a providências descritas no art. 

352, § 1º e 2º, da CNGC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

SORRISO/MT, 03 de setembro de 2018.

3ª Vara

Intimação

Intimação 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))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004864-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. (ADVOGADO(A))

H. E. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. H. S. (RÉU)

R. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 06 

de DEZEMBRO de 2018, às 10 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 3 de setembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 
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CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003606-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Mauro da Silva Andrieski (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "Mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003613-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONES MAURO FERRONATTO (EXECUTADO)

RAPHAEL HENRIQUE FERRONATTO (ADVOGADO(A))

 

Diante da apresentação da planilha de débito pela parte exequente, id 

retro, impulsiono os autos para intimar a parte executada, através de seu 

advogado, para efetivar o pagamento do débito, no prazo de 3 dias, 

contados da intimação, sob pena de penhora de bens, nos termos do 

despacho inicial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004648-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RODRIGO BEVILAQUA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 dias, manifesta-se acerca da comunicação de 

pagamento retro juntada. SORRISO, 3 de setembro de 2018. MICHELE 

OLIVA ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001846-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

CATIANE MARIA DALLA RIVA MANTOVANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001846-73.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

CATIANE MARIA DALLA RIVA MANTOVANI EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH Considerando que o executado 

não impugnou os cálculos apresentados pelo exequente no Num. 

12650722-Pág.1, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003025-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI (ADVOGADO(A))

ASSUNCAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003678-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE SOUZA (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 19 de 

SETEMBRO de 2018, às 11:40 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000086-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA (ADVOGADO(A))

ISIS CAROLINE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000086-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ISIS CAROLINE REIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA RELATÓRIO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Sustentou a parte autora, em síntese, que 

necessitava de um comprovante de matrícula e frequência nos semestres 

de 2017/1 e 2017/2 para assumir estágio no Poder Judiciário, os quais 

foram negados ante a existência de débitos. A requerida, por sua vez, 

afirmou que só pode fornecer tais atestados de alunos que estejam 

matriculados e frequentando as aulas, e que a aluna não frequentou o 

semestre de 2017/2. Foi deferida a tutela de urgência pretendida (ID 

11510282). Primeiramente, vejo que ao contrário do afirmado pela 

requerida, a aluna provou que frequentou as aulas no período de 2017/2, 

tendo inclusive realizado avaliações naquele semestre (ID 13585684). 

Refere a autora que a matrícula não foi efetivada por erro da requerida, o 

que já está sendo discutido em outro processo. Ademais, cinge-se a 

presente ação apenas quando a possibilidade de haver retenção de 

documentos acadêmicos em virtude de débitos que possui o aluno com a 

universidade. A negativa de qualquer pedido administrativo ou entrega de 

documentos por ausência de pagamento dos débitos poderia ser 

considerada cláusula abusiva no contrato da Universidade. A orientação 

de dever de pagamento dos débitos não impede a apreciação do pedido 

administrativo de declaração de matrícula e frequência. Qualquer 

orientação nesse sentido se sobrepõe ao art. 6º, da Lei nº 9.870/99, que 

versa sobre a cobrança de mensalidades escolares e que proíbe a 

retenção de documentos ou qualquer outro tipo de penalidade para alunos 

inadimplentes: Art. 6º. São proibidas a suspensão de provas escolares, a 

retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras 

penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o 

contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, 

compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 

1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de 

noventa dias. § 1o O desligamento do aluno por inadimplência somente 

poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do 
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semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral. § 

2o Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão 

expedir, a qualquer tempo, os documentos e transferência de seus 

alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção de 

procedimentos legais de cobranças judiciais. (...) Desse modo, confirmo a 

liminar deferida, no sentido de determinar que a requerida entregue os 

documentos solicitados pela autora, não podendo reter documentos em 

virtude de pendências financeiras. No que se refere aos danos morais, 

não houve qualquer prova concreta de prejuízo que a negativa de entrega 

da declaração possa ter causado. Em que pesa a alegação de ter a autora 

perdido o estágio, não veio aos autos qualquer prova nesse sentido, de 

modo que improcede o pedido de ressarcimento de danos morais. 

DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente demanda a fim de determinar que a requerida entregue os 

documentos solicitados pela autora, não podendo reter documentos em 

virtude de pendências financeiras, 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 Presidente. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso - MT, 02 de agosto de 2017. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003288-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - 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 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:40 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: 1003290-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:50 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: 1000073-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

RECUPERADORA DINAMICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000073-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RECUPERADORA DINAMICA 

LTDA - EPP REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais em que relata a parte autora que 

houve suspensão do seu plano telefônico empresarial, que possui quatro 

linhas, a partir de 12/09/2016, situação que perdurou por 15 dias. Afirma 

que a requerida diz que houve solicitação de portabilidade, o que nunca 

ocorreu. A requerida, por sua vez, diz que não pode iniciar o serviço de 

portabilidade sem a solicitação do cliente. Diz inexistir dano moral 

indenizável. A ré não nega a suspensão dos serviços ocorrida, afirmando 

apenas que para que a portabilidade ocorra deve haver a solicitação, 

entretanto, também não o comprova a realização de tal solicitação. Assim, 

tenho como incontroverso o fato de ter havido a suspensão dos serviços 

telefônicos pelo prazo de 15 dias, como relatou a parte autora na inicial. 

Para provar o contrário, bastaria à ré ter juntado cópias das faturas que 

demonstrassem o pleno funcionamento dos serviços no período relatado, 

o que não fez. Importante frisar que trata-se de relação de consumo, pois 

os sujeitos da relação são o fornecedor de serviços e o consumidor 

(artigo 3o do CDC), de modo que inverte-se o ônus da prova. No que 

pertine aos danos morais, entendo a suspensão dos serviços telefônicos 

pelo período em que ocorreu certamente gera prejuízos e abalos morais à 

parte autora. Assim, verifica-se que dano moral está presente, uma vez 

que a frustração e o abalo emocional vivenciados pelo autor são 

evidentes, tendo em vista que permaneceu sem telefone por um período 

de 15 dias, sendo prejudicado em suas atividades profissionais. Nessa 

toada, considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, 

assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral, 

bem como levando em conta a essencialidade do telefone celular e o 

tempo de suspensão dos serviços, reputo razoável a tal título o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). Quanto aos danos materiais, não vejo como 

reconhecer os mesmos devidos, em primeiro lugar, pois conforme relatado 

própria peça portal a autora possui um número de telefone fixo, de modo 

que o telefone celular não é o único contato que possui com seus clientes. 

Ainda, em que pese cite ter havido diminuição dos valores faturados com 

relação a alguns clientes no mês em que ocorreu a suspensão, não há 

provas de que efetivamente deixou de realizar algum serviço, pois verifico 

que os valores que recebe bem como o volume de serviços é variável, 

não se podendo atribuir a diminuição unicamente ao fato do telefone 

celular não estar funcionando. Ademais, nem mesmo houve prova de que 

os pedidos de serviços eram realizados por meio dos telefones celulares 

que tiveram os serviços suspensos. DISPOSITIVO Face ao exposto opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, para condenação a parte 

ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC 

desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação inicial. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso-MT, 30 de julho de 2018. Janaína Luana 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003292-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO 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 14 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 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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, 
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impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:20 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002765-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MATTIA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002765-91.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 03 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000831-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO CANDIDO DA 

SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Analisando-se o feito, constata-se 

que não precisa de outras provas que não a já amealhada, razão porque 

se passa a decidir o pedido em consonância com o disposto no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer em que a parte autora requereu a reativação de sua matrícula no 

período letivo de 2018/1 ou que fosse feita nova matrícula com o 

aproveitamento de todas as disciplinas cursadas, para que pudesse 

cursar as disciplinas que faltam (TCC II e TCCIII). Refere que a rematrícula 

apenas não ocorreu por equívoco da própria instituição. A requerida 

sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento e 

processamento da demanda. No mérito, afirma que o aluno perdeu o prazo 

de matrícula e que não é possível cursar as disciplinas citadas de maneira 

concomitante, posto que uma é pré-requisito da outra. É incontestável a 

autonomia das instituições de ensino, bem como a necessária observância 

dos currículos por elas elaborados para fins de efetivo aproveitamento da 

graduação. Desta forma, tendo a parte conhecimento do currículo a ser 

cursado, a ela compete o ônus de organizar-se a fim de cumprir os 

requisitos para a graduação em tempo hábil. Em outras palavras, cabe ao 

aluno da graduação a efetivação da matrícula das cadeiras de forma a 

adequar-se à grade curricular. Ainda, a observância dos pré-requisitos 

estabelecidos em currículo cujo conhecimento prévio se presume, uma 

vez que é de interesse do aluno o conhecimento acerca das futuras 

cadeiras a serem cursadas, o que é disponibilizado com antecedência 

pela universidade. Tendo a parte autora conhecimento do currículo a ser 

cursado, a ela compete o ônus de organizar-se a fim de cumprir os 

requisitos da graduação em tempo hábil. E mais, tanto os critérios de 

avaliação, quanto a estipulação de grade curricular, pela qual devem ser 

observados determinados pré-requisitos, encontram-se no âmbito da 

autonomia didático-científica, conferida às universidades por força do art. 

207 da Constituição Federal, não podendo o Judiciário, via de regra, 

interferir em questões atinentes, exclusivamente, à organização interna da 

instituição de ensino. Assim, entendo que resta inviável a procedência da 

presente ação pois, conforme dito acima, compete ao aluno da graduação 

a efetivação da matrícula das cadeiras com a correta observância dos 

pré-requisitos estabelecidos em currículo cujo conhecimento prévio se 

presume, uma vez que de interesse do aluno o conhecimento acerca das 

futuras cadeiras a serem cursadas. No que se refere a declaração 

fornecida pela IES, dizendo que o aluno concluiria o curso em 1 (um) 

semestre, não entendo o mesmo como uma autorização para que fossem 

cursadas as duas disciplinas de maneira concomitante, ainda mais por ter 

sido firmado por uma secretária acadêmica, que certamente não tem 

conhecimento da grade curricular e das disciplinas que possuem 

dependência entre si. Quanto ao pedido de reativação da matrícula, não 

havendo justificativa plausível para a desativação da mesma, deve a 

universidade proceder a sua reativação, a fim de que o aluno possa 

matricular-se e cursar as disciplinas que faltam para concluir o curso. 

Para tal, determino a reativação no prazo de 5 dias úteis a contar da 

intimação da presente sentença, sob pena de multa de R$100,00 por dia 

de descumprimento. Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial para determinar a reativação no prazo de 5 dias úteis a 

contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa de R$100,00 

por dia de descumprimento Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003469-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR MINOSSO - ME (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLARISSE FREDRICH (REQUERIDO)

TIAGO ANTONIO MOOS (REQUERIDO)

BERNARDETE FREITAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

DECISÃO Exequente: PAULO CESAR MINOSSO - ME Executado: 

GLARISSE FREDRICH e outros (2) Número do Processo: 

1003469-07.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para 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 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. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000468-14.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar da sentença do ID. 14547855, bem 

como do recurso interposto, para querendo apresentar resposta no prazo 

de 10 dias. Sorriso/MT, 03 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO JOSE SABINO (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 28 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001334-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI (ADVOGADO(A))

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY SERPA (EXECUTADO)

SERGIO LOPES TARONE (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 28 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: 1004298-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEDRO DA SILVA (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 28 de NOVEMBRO de 2018, às 09:00 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: 1004298-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEDRO DA SILVA (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 28 de NOVEMBRO de 2018, às 09:00 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: 1000493-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LEONE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000493-27.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 03 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010710-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEDIN (REQUERENTE)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000493-27.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 03 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUNEUZITA MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001501-10.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, 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 CPC. 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. 

Sorriso/MT, 03 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA CARNEIRO CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAZINATO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003464-19.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida encaminhada a parte Reclamada Pazinato & 

Cia Ltda com a observação de “DESCONHECIDO”, ID.14950748 Sorriso/MT, 

03 de Setembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004202-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1004202-07.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 14887604 para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 03 de 

Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

THIAGO FABRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000554-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: THIAGO FABRIS REQUERIDO: 

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Vistos etc. 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 

2018, às 14h40min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

THIAGO FABRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1000554-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

THIAGO FABRIS REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE 

VEICULOS LTDA. Vistos etc. Designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 14h40min. Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

THIAGO FABRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1000554-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

THIAGO FABRIS REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE 

VEICULOS LTDA. Vistos etc. Designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 14h40min. Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA AURICELIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

MÁRCIA RODRIGUES MELO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

RADIO FM MORENA LTDA (REQUERIDO)

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1001028-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA 

AURICELIA LIMA DA SILVA REQUERIDO: RADIO FM MORENA LTDA, DCL 

AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 15h. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA AURICELIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

MÁRCIA RODRIGUES MELO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

RADIO FM MORENA LTDA (REQUERIDO)

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1001028-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA 

AURICELIA LIMA DA SILVA REQUERIDO: RADIO FM MORENA LTDA, DCL 

AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 15h. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 
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que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010881-69.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

ANELISE HATSUMI MORITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA (ADVOGADO(A))

FORD TROPICAL SORRISO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO PAULO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Processo nº. 8010881-69.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar as partes sobre 

a devolução da Carta Precatória juntada nos autos no ID. 15145629. 

Sorriso, 03 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003709-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (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 05 de 

DEZEMBRO de 2018, às 08:00 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: 1003717-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL FRANCISCO DA SILVA (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 05 de 

DEZEMBRO de 2018, às 08:10 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: 1000353-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000459-52.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 03 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003719-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FELLIPE MAKARI MANFRIM (ADVOGADO(A))

TALYSSA ARYANE DEBASTIANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (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 05 de 

DEZEMBRO de 2018, às 08:20 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003314-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR SGARABOTTO (REQUERENTE)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Processo: 1003314-04.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, considerando a contestação aportada aos 

autos ID. 14937834. Sorriso/MT, 03 de Setembro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003721-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA A. P. DOS SANTOS - 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 05 de 

DEZEMBRO de 2018, às 08:30 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002688-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ALEXANDRE DE JESUS (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 16:10 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: 1001923-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE ALVES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1001923-82.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante da para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 14900623, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 03 de setembro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006471-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1006471-19.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante da para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 14954778, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 03 de setembro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PET SHOP E VETERINARIA SCARIOT LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, requerido para suspensão do feito requerida 

pelo REQUERENTE: PET SHOP E VETERINARIA SCARIOT LTDA - ME. 

SORRISO, 3 de setembro de 2018. ELITE CAPITANIO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - 

MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006774-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO SILVA VAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1006774-33.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante da para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 14954658, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 03 de setembro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

ANTONIA FREITAS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000301-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA FREITAS DA SILVA 

ALMEIDA 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 frequentou o curso de pedagogia na instituição requerida, 

sendo que parte da mensalidade era paga pelo FIES e outra metade por 

meio da bolsa Educa Mais. No final do ano de 2017, após ter se formado, 

deparou-se com uma negativação no seu nome. Contesta tal débito, por 

não haver débitos em aberto com a universidade. Foi deferida a tutela de 

urgência (ID 11616534). A requerida apresenta contestação afirmando 

apenas inexistir dano moral indenizável. Com efeito, resta incontroverso 

que a reclamante frequentou o curso de Pedagogia 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 

11524079). 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$1.006,27, 

visto que conforme comprovou o aluno, possuía o mesmo financiamento 

total da mensalidade, sendo 50% por meio do FIES e 50% pela Bolsa 

Educa Mais. Vale ressaltar que a reclamada nem mesmo contestou acerca 

da legalidade da cobrança, conforme relatado acima, apresentando 

resposta apenas quando ao dano moral. 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 R$1.006,27, 

nos termos da fundamentação. 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 
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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, 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. Ante o exposto, 

julgo procedente o pedido, para o efeito de declarar a inexistência do 

débito impugnado, no valor de R$1.006,27, decorrente do contrato n. 

AG00000002786439, 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. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

03 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005035-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MIGUEL AZEVEDO (REQUERENTE)

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA (ADVOGADO(A))

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005035-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA CLAUDIA MIGUEL 

AZEVEDO REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. 

Em que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o 

caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não 

demonstrado qualquer perigo de prejuízo irreparável, eis que, caso 

julgados procedentes os pedidos iniciais, o reclamado deverá proceder 

com o pagamento, da dispensa do prêmio por renda, coberto pela apólice 

de seguro contratado pela parte reclamante. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de hipossuficiência da 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 parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA AURICELIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

MÁRCIA RODRIGUES MELO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

RADIO FM MORENA LTDA (REQUERIDO)

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001028-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA AURICELIA LIMA DA 

SILVA REQUERIDO: RADIO FM MORENA LTDA, DCL AGENCIA DE VIAGEM 

E TURISMO EIRELI - ME Vistos etc. Designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 15h. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

RAYARA JORDANA CARDOSO MENDULA (REQUERENTE)

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: 

1000889-38.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RAYARA JORDANA 

CARDOSO MENDULA REQUERIDO: VIVO S.A. Interposto embargos de 

declaração sob fundamento de omissão na fundamentação referente aos 

danos morais, verifica-se no ID 12272045 que a recorrente cumpriu 

integralmente o valor da condenação sem qualquer ressalva, praticando 

ato incompatível com o interesse de recorrer, pois aceitou tacitamente os 

termos da decisão recorrida (NCPC, art. 1.000). Nesse sentido, destaco as 

lições de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, 

Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello 

(Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo, 

1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1431-1432): Este 

dispositivo trata do instituto da aquiescência, que também ocorre depois 

de proferida a decisão e antes de interposto o recurso. Pode constituir na 

aceitação expressa ou tácita da decisão, normalmente expressada pelo 

cumprimento desta. A aquiescência não se confunde com a renúncia, mas 

leva a esta. Casos haverá em que o cumprimento da decisão se fará por 

outras razões diferentes da concordância, como, por exemplo, evitar a 

incidência de multa fixada pelo não cumprimento da decisão. Neste caso, a 

parte deve ressalvar expressamente que se reserva o direito de recorrer 

e alistar os motivos que a levaram a cumprir a decisão, para que este 

cumprimento não seja interpretado como concordância tácita. Nesse 

sentido, o parágrafo único, ao estabelecer a regra de que a 

conduta-prática de ato ou de atos-incompatível com o ato de recorrer só 

será tida como aceitação, se não houver expressa ressalva. (grifou-se). 

Colaciono também o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 
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do Rio Grande do Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. 

PETICIONAMENTO POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 

DO NCPC. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos 

de declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, INTIME-SE 

A PARTE AUTORA PARA QUE INFORME DADOS BANCÁRIOS PARA 

EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ. Apresentados os dados e transitada em julgada 

a presente decisão, expeça-se o alvará correspondente e arquive-se. 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Isento de 

custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 28 

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: 1004710-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

VALDEREIS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

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: 

1004710-50.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VALDEREIS PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Interposto embargos de declaração sob 

fundamento de omissão na fundamentação referente aos danos morais, 

verifica-se no ID 12796124 que a recorrente cumpriu integralmente o valor 

da condenação sem qualquer ressalva, praticando ato incompatível com o 

interesse de recorrer, pois aceitou tacitamente os termos da decisão 

recorrida (NCPC, art. 1.000). Nesse sentido, destaco as lições de Teresa 

Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da 

Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello (Primeiros comentários ao 

novo código de processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 1431-1432): Este dispositivo trata do 

instituto da aquiescência, que também ocorre depois de proferida a 

decisão e antes de interposto o recurso. Pode constituir na aceitação 

expressa ou tácita da decisão, normalmente expressada pelo cumprimento 

desta. A aquiescência não se confunde com a renúncia, mas leva a esta. 

Casos haverá em que o cumprimento da decisão se fará por outras 

razões diferentes da concordância, como, por exemplo, evitar a incidência 

de multa fixada pelo não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte 

deve ressalvar expressamente que se reserva o direito de recorrer e 

alistar os motivos que a levaram a cumprir a decisão, para que este 

cumprimento não seja interpretado como concordância tácita. Nesse 

sentido, o parágrafo único, ao estabelecer a regra de que a 

conduta-prática de ato ou de atos-incompatível com o ato de recorrer só 

será tida como aceitação, se não houver expressa ressalva. (grifou-se). 

Colaciono também o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. 

PETICIONAMENTO POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 

DO NCPC. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos 

de declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, após o 

trânsito em julgado, EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DO 

VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DO RECLAMANTE, de acordo com os 

dados informados no ID 14616621. Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. Isento de custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 28 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: 1005952-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BIGOLIN SPRANDEL (REQUERENTE)

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005952-44.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNA BIGOLIN SPRANDEL 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. RELATÓRIO Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei 

nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração 

opostos por BRUNA BIGOLIN SPRANDEL contra sentença dos autos. O 

cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O 

Código Civil, por sua vez, assim trata dos embargos declaratórios: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega o embargante que 

houve omissão na sentença ora embargada, porquanto a mesma deixou 

de apreciar o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, 

verifico que a sentença foi omissa nesse ponto. Assim, atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada havendo a indicar 

que a parte reclamante não faça jus ao benefício, defiro a assistência 

judiciária gratuita postulada no ID 10819371. DISPOSITIVO Face ao 

exposto opino pelo ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, 

dando-lhes provimento para conceder à parte autora o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 28 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005842-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO MARCHIORO JUNIOR (REQUERENTE)

ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005842-45.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

MARCHIORO JUNIOR REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Decido a 

lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte 

autora que embarcou no ônibus da requerida na cidade de Sinop/MT, 

tendo como destino a cidade de Rondonópolis/MT. Afirma ter despachado 

uma bagagem na cidade de embarque e ao chegar ao destino final foi 

informado que a bagagem havia sido extraviada. A requerida diz que não 

houve comprovação do conteúdo da bagagem extraviada. Afirma não ter 

havido comprovação dos bens supostamente extraviados. Entendo 

inegável que o autor embarcou no ônibus no trecho referido, pois 

demonstrado na passagem (ID10702894), bem como despachou bagagem, 

como demostra o comprovante de ID10702911. A reclamação de extravio 

de bagagem (ID 10702936), confeccionada logo após o desembarque em 

Rondonópolis demonstra que a empresa logo teve ciência do extravio da 
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mala. O art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços. A teoria da responsabilidade objetiva, embora 

dispense a prova da culpa, permitiria à requerida afastar a sua 

responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal – fato exclusivo 

da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. No 

entanto, a demandada não logrou êxito em comprovar as excludentes da 

ilicitude, porquanto se limitou a contestar os fatos sem justificar o extravio 

da bagagem e sem comprovar o ressarcimento ao autor pela falha na 

prestação do serviço. Por conseguinte, restam afastadas as excludentes 

de ilicitude, pois todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no mercado de consumo, não comprovando a exclusão do nexo causal, 

tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e 

serviços fornecidos, independentemente de culpa. A exigibilidade das 

provas do alegado, ainda mais no âmbito de incidência das regras de 

Direito do Consumidor, deve ser sopesada de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto. Embora como regra geral, não se possa 

exigir de ninguém a constituição de prova sobre fato negativo, a 

reparação dos danos materiais, decorrentes de extravio de bagagem, 

dadas as peculiaridades envolvidas, não depende, com exclusividade, da 

demonstração cabal de cada item que a guarnecia. Até porque não se 

pode exigir a apresentação de robustas provas do exato conteúdo da 

bagagem de cada pessoa. Ao se preparar para uma viagem, ninguém 

elabora um inventário escrito, acompanhado de fotografias, notas fiscais e 

rol de testemunhas, de todos os objetos que está colocando na mala. Por 

esta razão, nestes casos, a prova do conteúdo da bagagem se dá por 

estimativa, cabendo apenas avaliar se as pretensões deduzidas em juízo 

guardam estrita consonância com as circunstâncias em que foi prestado o 

serviço. Assim, analisando os itens descritos na inicial pelo autor, 

verifica-se que são próprios de serem levados em viagem de trabalho, 

condizentes ainda com a vestimenta de um engenheiro agrônomo que faria 

visita a clientes na cidade de destino. Os bens relatados pelo autor que 

estavam na mala eram: Descrição do conteúdo da bagagem: 05 (cinco) 

calças da Pool, 04 (quatro) camisas da Ellus e Pool, 04 (quatro) camisetas 

da Pool, 05 (cinco) cuecas, 03 (três) meias, perfume Antonio Bandeira, 

chinelo, Coturno impermeável Timberland, cinto da Ferrarini, carregador 

Sansung, 12 (doze) camisas uniforme – TMG. Bens avaliados em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais).” Assim, não constato qualquer abusividade no 

pleito indenizatório, pois em rápida pesquisa ao buscador “Google” verifico 

o preço de alguns dos itens que o autor diz que possuía na mala, sendo o 

coturno da marca Timberland de preço mínimo de R$500,00, camisas da 

Ellus de R$160,00 a unidade, camisas Pool de R$40,00, perfume Antonio 

Banderas R$130,00, cinto com preço variável de R$80,00 a R$100,00 

sendo estes apenas alguns dos itens que constavam na bagagem. Ainda, 

o autor comprovou gastos de R$450,23 com roupas que teve que comprar 

em situação de urgência (ID1339322), para que tivesse o que vestir nos 

dias que passou em Rondonópolis. Desse modo determino o pagamento de 

R$4.000,00, não considerando tal valor exorbitante, a título de indenização 

pelos danos materiais de bens perdidos e dos bens que o autor teve que 

comprar para vestir. Por sua vez, o dano moral está presente, uma vez 

que a frustração e o abalo emocional vivenciados pela parte autora são 

evidentes, tendo em vista que inegável o abalo decorrente da perda 

definitiva de sua bagagem contendo pertences pessoais, causando 

enorme frustração e estresse. 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$ 3.000,00 (três mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, opino por 

julgar parcialmente procedente o pedido para o efeito de condenar a 

requerida a pagar à autora: a) a título de danos materiais, o valor de 

R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros legais, a partir da data da citação; b) 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 ajuizamento da reclamação e acrescido de juros legais a 

contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 22 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: 1001026-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LUIZ DE PAULA (REQUERENTE)

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: 

1001026-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUIZ DE PAULA REQUERIDO: 

UNIC SORRISO LTDA Narra a parte autora que foi surpreendida com uma 

inscrição indevida do seu nome efetuada pela requerida. Diz que era aluna 

da ré, mas que em fevereiro de 2017, após cursar 2 dias de aula do 

terceiro semestre desistiu do curso, sendo informado que deveria pagar a 

mensalidade de fevereiro, tendo feito um acordo e efetuado o pagamento 

de todas as mensalidades em aberto, entretanto mesmo assim seu nome 

foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Diz que tentou por 

diversas vezes efetuar o cancelamento, mas a requerida sempre se 

negava a fornecer protocolo de cancelamento. Foi deferida a medida 

liminar e determinada a inversão do ônus da prova (ID 12069528). A 

requerida contesta afirmando que o aluno suspendeu o pagamento das 3 

primeiras parcelas do curso, as quais deveriam ser pagas em caso de 

trancamento. Diz que o aluno não solicitou a desistência do curso, estando 

responsável pela quitação do débito até o final do semestre de 2017. 

Quanto à inscrição indevida, a requerente afirma que contratou os 

serviços fornecidos pela IES, sendo estudante da universidade, mas que 

nada deve à mesma, pois fez acerto tendo quitado os valores devidos. O 

valor inscrito foi de R$590,05 com relação ao contrato 

AG00000002798774, cujo vencimento se deu em 10/02/2017 e inclusão no 

SPC em 21/04/2017. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial. Com efeito, em análise ao caderno 

probatório, incontroverso o fato da autora ter se matriculado junto à ré no 

curso de Agronegócio havendo controvérsia em relação ao cancelamento 

do curso. Enquanto o aluno alega que não conseguiu efetuar o 

cancelamento do curso por negativa da IES, a universidade alega que até 

o momento não houve cancelamento formal do curso. Em relação a tal 

tópico, verifico que tal dificuldade de cancelamento vem se tornando 

corriqueira na Universidade requerida, havendo diversos outros 

processos judiciais onde constam tal informação. Ainda, poderia a parte ré 

facilmente ter comprovado que houve frequência à sala de aula no período 

que alega não houve cancelamento, o que não fez. Entendo que tal 

condicionamento é absurdo, posto que não previsto contratualmente, 

tratando-se de imposição ilegal da requerida, a fim de dificultar a evasão 

de alunos da Universidade. Quanto ao valor cobrado pela universidade, há 

nos autos um contrato de prestação de serviços educacionais que dispõe 

em seu artigo 4.12 “considerando que a contratada disponibilizou ao 

contratante vaga durante todo o semestre letivo, a rescisão deste contrato 

pelo contratante antes do término do semestre letivo, implicará em multa a 

favor da contratada no montante de 10% (dez por cento) das 

mensalidades vincendas (a vencer) até o término do semestre 

correspondente, desconsiderando-se eventual gratuidade (bolsa) 

recebida pelo contratante”. Tal contrato de prestação de serviços 

menciona, portanto, que em caso de desistência do curso no decorrer do 

período letivo será cobrada multa de 10% sobre o valor das mensalidades 

a vencer. Assim, como o Contrato de Prestação de Serviços está 

assinado pela autora, verifico que a mesma tinha plena ciência da 

existência do mesmo e de onde encontrá-lo. Ademais, presume-se que 

tendo assinado tal contrato a mesma tenha lido o que constava nele, ou ao 

menos assim deveria ter feito. Quanto à cobrança de tal percentual de 

multa, não considero o valor de 10% do valor das mensalidades vincendas 

abusivo, visto que o trancamento foi realizado em torno de duas semanas 

após o início das aulas, informação corroborada pela prova testemunhal. 

Assim, o serviço estava disponível ao aluno, tendo a universidade se 

organizado para oferecer todo atendimento necessário ao mesmo no 

decorrer do semestre letivo, de modo que faz jus à multa para recompor 

as perdas que teve em virtude da desistência. Assim, deve a requerida 

emitir os boletos com o valor da multa de 10% sobre as mensalidades 

vincendas restantes do semestre de 2017/1, com prazo de 15 dias para 
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pagamento contados da efetiva entrega dos mesmos à parte autora, 

entrega essa que deverá ser comprovada pela Universidade, podendo a 

valor das mensalidades ser atualizado a partir do vencimento de cada 

parcela, a fim de recompor o valor da moeda, com incidência de juros de 

mora somente após o final do prazo de 15 dias para pagamento, caso este 

não seja realizado. Quanto aos danos morais, entendo inexistentes no 

caso em apreço, pois não evidenciada qualquer lesão aos direitos de 

personalidade da autora. Ademais, nos termos da fundamentação supra, 

entendo não ter sido indevida a inscrição realizada, pois de fato havia 

valores em aberto. Assim, possuía a mesma plena ciência que devia, e 

como a inscrição fora realizada somente em julho de 2017, teve o mesmo 

tempo suficiente para tentar renegociar o débito ou ingressar com ação 

antes de inscrição, visando evitar a mesma, o que não fez, deixando 

efetivar-se a inscrição para somente após isso tomar medidas cabíveis. 

Ainda, presume-se que a mesma tinha ciência do contrato, pois ele 

assinou, não havendo que se falar em desconhecimento do valor cobrado 

de multa. No que se refere ao termo aditivo que postergava o pagamento 

das 3 primeiras parcelas para o final do curso, e que teve vencimento 

antecipado em virtude da desistência, o mesmo não veio aos autos, de 

modo que não há que se falar em tal cobrança. Ante o exposto, opino por 

julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) determinar que a 

parte ré emitir os boletos com o valor da multa de 10% sobre o total das 

mensalidades vincendas do semestre de 2017/1, com prazo de 15 dias 

para pagamento contados da efetiva entrega dos mesmos à parte autora, 

entrega essa que deverá ser comprovada pela Universidade nesses 

autos; b) Determinar o imediato levantamento da inscrição realizada, no 

valor de R$590,05, confirmando a liminar concedida, só podendo 

efetuar-se nova inscrição se após o vencimento do boleto acima citado 

não houver pagamento, e no exato valor do título não quitado; c) Declarar 

inexigível o pagamento das mensalidades totais dos meses de marco, abril, 

maio, junho e julho de 2017, referente ao primeiro semestre do curso de 

agronegócio da parte autora. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 24 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: 1000890-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TEOCHI (REQUERENTE)

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI (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: 

1000890-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANA TEOCHI 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, em suma, 

que iniciou curso de Pedagogia na instituição requerida no primeiro 

semestre de 2014 sendo beneficiária de FIES 100%, tendo realizado todos 

os aditamentos nos prazos solicitados. Afirma ter sido surpreendida com a 

negativação de seu nome por débito no valor de R$4.771,98, o qual 

desconhece. Afirma que está sendo impedida de fazer uso do portal 

acadêmico. Foi deferida a tutela de urgência (ID 12089777 e ID 12377729) 

para o fim de determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de 

restrição ao crédito, bem como para “a) determinar que a reclamada 

regularize a rematrícula da reclamante no sétimo e oitavo semestres do 

curso de Pedagogia, bem como proceda ao 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, 15 (quinze) dias, caso o desbloqueio ocorra após o término do 

prazo limite para a entrega, sob pena de multa por descumprimento, que 

fixo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); b) determinar que a 

reclamada regularize as presenças e lançamentos de notas de atividades 

e provas realizadas pela reclamante em relação às aulas presenciais, 

referentes ao sétimo e oitavo semestres, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$10.000,00 

(dez mil reais); A requerida apresenta contestação afirmando que os 

débitos que a aluna possui com o curso são referentes ao aditamento de 

2016/2 que não foi finalizado pela autora. Em impugnação a requerida 

afirma que quanto ao semestre de 2016/2 fez acordo com a universidade 

e está quitando rigorosamente o valor das parcelas (20 parcelas), 

conforme verifica-se no ID 14200629. Com efeito, resta incontroverso que 

a reclamante frequentou o curso de Pedagogia disponibilizado pela 

instituição reclamada. Pois bem, no caso de cobrança de débitos, cabe à 

parte requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A requerida, 

contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança. Em primeiro lugar, não 

foi demonstrada a origem do débito de R$4.771,98 com relação ao 

contrato AG00000003441492, visto que conforme comprovou o aluno, 

possuía financiamento total da mensalidade, sendo 100% pelo FIES. Ainda, 

quanto ao semestre de 2016/2, a aluna não nega que perdeu o prazo para 

aditamento, tendo havido a suspensão do semestre, entretanto celebrou 

acordo com a Universidade e vem quitando todas as parcelas, em dia, 

conforme demonstram os comprovantes já mencionados. Ademais, a 

inscrição no SPC se deu por débito vencimento em 10/07/2017, e a 

requerente comprova que efetuou o correto aditamento do semestre 

2017/1, tendo os comprovantes financeiros juntados pela Universidade 

comprovado que desse semestre houve repasse de valor pelo FIES 

(ID14067351). 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 R$4.771,98, nos termos da 

fundamentação. 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: 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 o benefício de 100% do FIES. 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$ 8.000,00 (oito 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$4.771,98 com 

relação ao contrato AG00000003441492, 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, confirmando as liminares anteriormente 

deferidas. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 
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Cível para homologação. Sorriso/MT, 24 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CARLOS SERAFIM (REQUERENTE)

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

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: 

1002367-18.2016.8.11.0040. REQUERENTE: WILSON CARLOS SERAFIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. O exequente informou a quitação do débito excutido (Num. 

14440049). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 

924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, neste ato, o 

levantamento do valor depositado judicialmente, mediante observância dos 

dados bancários informados em Num. 14440049 (comprovante em anexo). 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000056-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

LIMA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS ADMINISTRADORA 

DE CARTOES LTDA. Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a 

reclamante requer a condenação da reclamada em danos morais, sob a 

alegação de que foi negativada, indevidamente, pela parte reclamada, por 

dívida já paga, bem como pela declaração de inexistência da dívida, no 

valor de R$97,45. A parte reclamada apresentou contestação no Num. 

13309764, reconhecendo que por um erro operacional foi lançada, 

equivocadamente, no cartão da reclamante, uma compra realizada por 

outro cliente, fazendo constar em seu nome as respectivas cobranças. 

Sustenta que assim que constatado o equivoco, providenciou o 

cancelamento da compra lançada no cartão da reclamante, antes mesmo 

da propositura da ação, não havendo que se falar desta forma, em danos 

morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Prefacialmente, verifico que não 

há necessidade de dilação probatória, com oitivas de testemunhas e 

depoimento pessoal, no presente feito, eis que aplica-se ao caso o 

disposto no art. 354; c/c 487, III, “a”, do NCPC. Compulsando a 

contestação, verifica-se que a parte reclamada reconheceu a inexistência 

dos débitos pela parte reclamante, aduzindo que por um erro operacional 

fora lançada uma compra de outro cliente em seu cartão, comprovando, 

do mesmo modo, a baixa definitiva do débito. Quanto aos danos morais, 

constata-se que o nome da autora foi negativado em decorrência de 

débito indevido, consoante fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos 

o entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE 

MORA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA 

JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - 

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição ou manutenção irregular em 

cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido 

e não carece de prova da sua existência. 2 – O montante fixado a título de 

danos morais deve servir para reparação do dano e repressão à conduta 

ilícita, razão por que a quantia estabelecida na sentença (R$ 4.000,00) 

deve ser majorada para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), visando 

atender a esses objetivos. 3 – Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, inclusive em se 

tratando de condenação por danos morais, conforme entendimento 

pacificado perante as Seções de Direito Civil do STJ (Rcl. 9658/SE, Rcl 

3.893/RJ e Rcl 6.111/GO). Nos termos da Súmula n. 362/STJ, “A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - 

Turma Recursal Única. RI 104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 

04/06/2013). Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no 

que tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. 

Deste modo, considerando a inexistência de comprovação de que os fatos 

teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; considerando que a reclamada procedeu com a baixa das 

cobranças antes mesmo do ajuizamento da demanda; e considerando 

ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o 

parâmetro da indenização em R$3.000,00, que entendo ser o mais justo e 

equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

declarar a inexistência dos débitos discutidos na inicial e, CONDENAR a 

reclamada a pagar à reclamante, a título de danos danos morais, o 

montante 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 partir do evento danoso (398, do CC). Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005829-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON ZARICHTA MACHADO (REQUERENTE)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

JOELCI PEDRO ZANATTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005829-46.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADEMILSON ZARICHTA 

MACHADO REQUERIDO: JOELCI PEDRO ZANATTA Vistos etc. Trata-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de 

acidente de trânsito, sob a alegação de que foi atingido pelo veículo do 

reclamado que adentrou na preferencial sem as cautelas necessárias. O 

reclamado arguiu, preliminarmente, carência da ação, ante a ausência de 

culpa ou dolo do requerido, incompetência absoluta do juizado especial, 

ante a necessidade de realização de perícia para determinar a autoria do 

acidente. No mérito, rechaçou os argumentos da autora, defendendo a 

existência de culpa da vítima e, subsidiariamente, culpa concorrente, 

impugnando o valor dos danos alegados. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, REJEITO a preliminar de carência da ação por ausência de 

culpa ou dolo do requerido, eis que a mesma se confunde com o mérito. 

Rejeito, do mesmo modo, a preliminar de incompetência deste Juízo para 

julgamento da ação, sob o argumento de necessidade de realização de 

perícia, eis que a mesma resta prejudicada, na medida em que o acidente 

ocorreu há mais de um ano e meio, estando inviabilizada a produção de 

referida prova. Pois bem, da análise acurada do arcabouço probatório 

produzido nos autos, constata-se que assiste razão à autora. Isso 

porque, no que toca a culpa pelo abalroamento indicado na inicial, ficou 

demonstrado que esta deve ser imputada ao requerido, na exata medida 

em que o mesmo não impugnou a alegação da parte autora de que esta 

encontrava na preferencial e que a parte reclamada teria invadido a 

preferência, limitando-se a alegar a culpa exclusiva do requerente pelo 
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fato dele estar em alta velocidade, o que não restou demonstrado nos 

autos. Como dito, não produziu a parte requerida qualquer prova 

produzida no sentido de que o requerente se encontrasse em alta 

velocidade no momento dos fatos, fator que incumbia ao requerido provar, 

nos termos do art. 373, II, do NCPC. Portanto, demonstrada a culpa do 

reclamado pelo sinistro, passemos à quantificação dos danos. No que 

toca aos danos materiais, entendo pela procedência, tendo em vista que a 

parte autora juntou aos autos, no Num. 10693027, os valores despendidos 

com a compra de medicamentos (R$194,62) Quanto aos danos estéticos, 

não tendo sido comprovada a modificação permanente na aparência 

externa do autor, que lhe cause desarmonia física e consequente 

desgosto ou humilhação, não há que se falar em condenação (TJMT. 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Ap 146336/2017, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, J. 28/02/2018, DJE 07/03/2018). No mais, no que diz com 

os danos morais, é sabido que a mera ocorrência de acidente de trânsito 

não é suficiente para ensejá-los. No caso em comento, porém, está 

comprovado que o reclamante sofreu lesão corporal, conforme se vê dos 

Nums. 10693024. A culpa do condutor da reclamada, a existência de 

lesão, com privação das atividades habituais pelo prazo de 60 dias, 

consoante atestado médico de Num. 10693025, são circunstâncias que 

ensejam o dano moral, pois atingem a esfera psíquica da vítima de forma 

substancial. Sobre o tema, o entendimento do TJMT: RECLAMAÇÃO - 

INDENIZATÓRIA - LESÃO CORPORAL - DANO MORAL E MATERIAL - 

AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE - EXIGIBILIDADE DE 

CONDUTA DIVERSA - PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E 

PROPROCIONALIDADE RESPEITADOS - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (TJMT – Órgão Especial. RI 3152/2009. Rel. Serly Marcondes 

Alves, J. 26/08/2009, DJE 01/10/2009) Sendo assim, devida a reparação 

por danos morais. Já no que tange ao quantum debeatur, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a intensidade 

das lesões (fratura no braço esquerdo); considerando o tempo que a 

autora ficou em repouso, devidamente comprovado nos autos, 60 dias; 

considerando a inexistência de comprovação de consequências mais 

gravosas, considerando a capacidade financeira do requerente e do 

requerido; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

fixo o montante pleiteado no patamar de R$ 10.000,00 que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Ressalto que, caso comprovado nos autos 

o recebimento de indenização paga pelo DPVAT, autorizo o decote de tal 

valor do quantum devido a título de indenização por danos morais. Nesse 

sentido, também, é o entendimento mais autorizado: “(...) O valor pago a 

título de DPVAT somente deve ser decotado do quantum devido a título de 

indenização por danos morais, nos termos da Súmula 246/STJ, quando 

restar comprovado que o beneficiário efetivamente recebeu a respectiva 

indenização” (TJMT – 6ª Câmara Cível. Apelação nº 

0018800-63.2006.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges. j. 26.03.2014, 

Publ. 31.03.2014). Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

CONDENANDO o reclamado ao pagamento de DANOS MATERIAIS a 

reclamante no montante de R$194,62, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do 

desembolso/efetivo prejuízo, bem como DANOS MORAIS no montante de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da citação (NCPC, art. 240). 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010961-33.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROMANQUIO (REQUERENTE)

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

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 Numero do Processo: 

8010961-33.2015.8.11.0040 REQUERENTE: MIGUEL ROMANQUIO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante aduz que, no 

mês de fevereiro do ano de 2015, solicitou o desligamento da Unidade 

Consumidora n. 19242463, o qual foi prontamente atendido pela 

reclamada, sendo que, posteriormente, tomou conhecimento que estavam 

sendo geradas faturas em seu nome, as quais foram, inclusive, objeto de 

inscrição no cadastro de inadimplentes, tendo tomado conhecimento que 

uma terceira pessoa teria solicitado a religação do serviço, tendo a 

requerida atendido a solicitação, mesmo sem autorização do reclamante, o 

qual é proprietário do imóvel objeto da referida unidade consumidora. A 

requerida apresentou contestação aduzindo que o pedido de desligamento 

da unidade consumidora se deu após as faturas serem geradas. Em 

audiência de instrução e julgamento foram inquiridas duas testemunhas da 

parte autora. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Em que pese a parte 

reclamada ter alegado que o pedido de desligamento da unidade 

consumidora ter se dado após as faturas emitidas terem sido geradas, 

fato é que a reclamada não juntou nenhum documento à comprovar suas 

alegações. Do mesmo modo, a parte reclamada não contestou as 

alegações do reclamante, no sentido de que, após o pedido de 

desligamento, uma terceira pessoa, sem autorização do reclamante, 

solicitou a religação do serviço e tal pedido foi atendido, mesmo sem o seu 

consentimento. As testemunhas inquiridas em Juízo confirmaram que, de 

fato, o autor solicitou o desligamento da unidade consumidora, o que foi, 

posteriormente, sem sua permissão, restabelecido o serviço, pela 

reclamada. Desta forma, não tendo a parte reclamada se desincumbido do 

seu ônus de provar a justeza do débito controvertido, deve ser 

reconhecida a ilegalidade da referida cobrança. No mais, não tendo a 

parte reclamante comprovado o pagamento dos débitos ora discutidos, 

incabível a indenização por danos materiais. Quanto ao pedido de danos 

morais se verifica que, in casu, houve negativação do nome da autora, 

com o que são devidos danos morais. Sobre o tema: ESCRITÓRIO 

CONTÁBIL - RECUSA EM RECEBER CARTA DE CITAÇÃO - REVELIA - 

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEITADA - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A recusa do recebimento de carta de citação constitui 

má-fé, pois presume-se que a parte a ser citada tenha conhecimento do 

seu teor, caso contrário não teria motivo para recusar o seu recebimento, 

devendo, como forma de sanção, ser considerada como citada e aplicada 

todas as conseqüências legais. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. 3. Se o consumidor 

comprova que pagou ao escritório que realiza serviços de despachante 

para que fosse regularizada a documentação de motocicleta junto ao 

órgão de transito e não sendo prestados os serviços contratados, devida 

é a restituição da quantia recebida, sob pena de restar configurado 

enriquecimento sem causa. 4. A sentença que decretou a revelia do 

Recorrente, bem como o condenou a restituir ao Recorrido a importância 

de R$ 1.000,00, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. Sem condenação a título de 

honorários advocatícios pelo fato de o recorrido não ter advogado 

constituído. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado. RI 2074/2012. Rel. 

Valmir Alaércio dos Santos, J. 02/10/2012, DJE 11/10/2012) Já no que 

tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. 

Deste modo, considerando o tempo em que a inscrição permaneceu no 

SERASA; considerando o valor da inscrição; considerando a inexistência 

de comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para reconhecer a inexistência do débito discutido na inicial e, 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

no montante 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 partir do evento danoso (398, do CC), bem 
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como para determinar que a reclamada proceda com a baixa definitiva da 

cobrança em nome do autor em seu banco de dados, bem como do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente sentença para cumprimento. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006218-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

FARMACIA EDS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

JOELCI PEDRO ZANATTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006218-31.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FARMACIA EDS LTDA - ME 

REQUERIDO: JOELCI PEDRO ZANATTA Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de 

trânsito, sob a alegação de que seu funcionário foi atingido pelo veículo do 

reclamado que adentrou na preferencial sem as cautelas necessárias. O 

reclamado arguiu, preliminarmente, carência da ação, ante a ausência de 

culpa ou dolo do requerido, incompetência absoluta do juizado especial, 

ante a necessidade de realização de perícia para determinar a autoria do 

acidente. No mérito, rechaçou os argumentos da autora, defendendo a 

existência de culpa da vítima e, subsidiariamente, culpa concorrente, 

impugnando o valor dos danos alegados. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

P r i m e i r a m e n t e ,  a s s o c i e m - s e  e s t e s  a o s  a u t o s  n . 

1005829-46.2017.8.11.0040, nos termos do art. 113, do NCPC. 

Inicialmente, REJEITO a preliminar de carência da ação por ausência de 

culpa ou dolo do requerido, eis que a mesma se confunde com o mérito. 

Rejeito, do mesmo modo, a preliminar de incompetência deste Juízo para 

julgamento da ação, sob o argumento de necessidade de realização de 

perícia, eis que a mesma resta prejudicada, na medida em que o acidente 

ocorreu há mais de um ano e meio, estando inviabilizada a produção de 

referida prova. Pois bem, da análise acurada do arcabouço probatório 

produzido nos autos, constata-se que assiste razão à autora. Isso 

porque, no que toca a culpa pelo abalroamento indicado na inicial, ficou 

demonstrado que esta deve ser imputada ao requerido, na exata medida 

em que o mesmo não impugnou a alegação da parte autora de que o 

motorista desta se encontrava na preferencial e que a parte reclamada 

teria invadido a preferência, limitando-se a alegar a culpa exclusiva do 

condutor, motorista da parte autora, pelo fato dele estar em alta 

velocidade, o que não restou demonstrado nos autos. Como dito, não 

produziu a parte requerida qualquer prova produzida no sentido de que o 

condutor da motocicleta do requerente se encontrasse em alta velocidade 

no momento dos fatos, fator que incumbia ao requerido provar, nos termos 

do art. 373, II, do NCPC. Portanto, demonstrada a culpa do reclamado pelo 

sinistro, passemos à quantificação dos danos. No que toca aos danos 

materiais, entendo pela procedência parcial, tendo em vista que a parte 

autora juntou aos autos atestado médico comprovando que o seu 

funcionário ficou afastado por 60 dias do serviço, a partir de 16/01/2017 

(Num. 10993940), tendo sido necessária a contratação de novo 

funcionário em tal período (Num. 10993969), o qual se deu em 06/02/2017, 

pelo valor de R$937,00 mensal. Assim, quanto aos valores gastos com 

referida contratação, devem se limitar quanto ao período de 06/02/2017 a 

16/03/2017, período da contratação do novo funcionário ao prazo do 

vencimento do atestado do funcionário acidentado, totalizando o valor de 

R$1.249,33 (40 dias de trabalho). Do mesmo modo, restaram comprovados 

os gastos com o conserto da motocicleta, pelas notas fiscais de Nums. 

10993956 e 10993959, no valor de R$1.290,00. Quanto a insurgência do 

reclamado de que deverá ser abatido do valor da condenação o valor 

devido pelo seguro obrigatório DPVAT, registro que não se aplica no caso, 

eis que a vítima do acidente de trânsito, o qual tem legitimidade para 

receber o benefício obrigatório, sequer é parte do presente feito. No mais, 

no que diz respeito aos danos morais, é sabido que a mera ocorrência de 

acidente de trânsito não é suficiente para ensejá-los. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESRESPEITO AS 

NORMAS DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. 

PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE VEM DA DIREITO. CONDUÇÃO 

IMPRUDENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS EM PARTE. DANO MORAL 

AFASTADO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.Conforme artigo 29, III, c, do 

Código Nacional de Trânsito, nos cruzamentos em vias urbanas nos quais 

não haja sinalização, o veículo que trafega à direita do outro tem 

preferência de passagem. O condutor que deixa de observar regras 

elementares de transito, ao adentrar em avenida, sem sinalização sem 

observar o fluxo de veículos que vem a sua direita, age com imprudência, 

fato que gera a obrigação de reparar os danos causados com o seu ato 

desidioso.O simples fato de ter ocorrido perda total do veículo da autora, 

circunstancia que comprometeu, temporariamente, a sua locomoção, por 

não poder mais usufruir o veiculo sinistrado, não é motivo suficiente para 

gerar direito a indenização por dano moral (grifei)”. (TJMT. Turma Recursal 

Única, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, J. 05/04/2018, DJE 06/04/2018) 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

CONDENANDO o reclamado ao pagamento de DANOS MATERIAIS ao 

reclamante no montante de R$2.539,33 (dois mil, quinhentos e trinta e nove 

reais e trinta e três centavos), os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do 

desembolso/efetivo prejuízo, bem como julgar IMPROCEDENTES os pedidos 

de DANOS MORAIS. 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 173227 Nr: 5289-15.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 INTIMAÇÃO DO AVOGADO DO ACUSADO, DR. JOÃO CARNEIRO 

BARROS NETO PARA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APRESENTE A 

DEFESA PRÉVIA NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 187958 Nr: 2897-68.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTOVAM MARTINS RUIZ 

- OAB:7147

 Processo nº. 2897-68.2018.811.0040.

Código nº. 187958.

Vistos etc.

Cuida-se de Execução Penal de ALEX VIEIRA DA SILVA, condenado à 

pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto.

 Cota do MPE na fl. 59, pugnando pela extinção da punibilidade em razão 

do cumprimento integral da pena.

Vieram os autos conclusos.

 POSTO O ESCORÇO DO ESSENCIAL, DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o sentenciado cumpriu 

integralmente a pena imposta.

Assim, em virtude da situação excepcional do presente caso, sobre tudo o 

princípio da razoabilidade, prevista na Constituição Federal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALEX VIEIRA DA SILVA, nos termos do § 5º 

do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o acusado na pessoa do Ilustre 

Representante da Defensoria Pública.

Ciência ao Representante do Ministério Público.
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Cumpra-se.

Sorriso/MT, em 17 de agosto de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 190334 Nr: 4330-10.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARQUES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. CARLOS ALBERTO KOCH, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS ACERCA 

DO CÁLCULO DA PENA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 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

 Certifico e dou fé que, considerando as certidões de fls. 62 e 74, deixo de 

expedir mandado de intimação à testemunha de defesa LUIS DA SILVA 

SOBRINHO, haja vista a ausência do seu atual endereço.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 065/2018/DF 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 na secretaria da 2º Vara Criminal desta Comarca, no 

dia 03 de setembro 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

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286355 Nr: 14166-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TONDELLI PESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225521 Nr: 14644-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE ALMEIDA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, 

DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias, como requerido à fl. 125.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164708 Nr: 2823-08.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A localização da parte demandada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 
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INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, PROMOVA-SE a citação pessoal dos demandados SOLANGE 

APARECIDA OLIVEIRA e SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA nos seguintes 

endereços:

 (a) Celso Rosa Lima, n. 617, Bairro São Cristóvão, Tangará da Serra/MT, 

CEP 07830-000; (b) Rua c, n. 14, Cáceres/MT, CEP 07820-000; (c) 

Avenida Freire, n. 01, Quadra 301, Bairro Nova Era, Cáceres/MT, CEP 

07820-000; (d) Rua S/N, Casa 01, Bairro Altos do Tarumã, Tangará da 

Serra/MT, CEP 07830-000; (e) Rua Heróclito Monteiro, n. 159, Bairro Glória, 

Várzea Grande/MT, CEP 78140-050; (f) Rua 08 A, Quadra 45, Lote 06, 

Bairro Residencial Itália, Tangará da Serra/MT, CEP 78300-000.

Solange Aparecida Oliveira deverá ser citada em nome próprio e em nome 

da firma individual executada.

Após, com o resultado das diligências, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287960 Nr: 15552-27.2018.811.0055

 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: ARMANDO VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI SUDOESTE MT/PA - COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DO 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada e comprovar o recolhidas das custas do 

cartório distribuidor e contadoria, na forma do artigo 319, incisos II, do 

CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287554 Nr: 15259-57.2018.811.0055

 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: MILTON GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANI BEFFART DO 

NASCIMENTO - OAB:89366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico das partes, (b) a profissão do autor, (c) a opção pela realização 

ou não de audiência de conciliação ou de mediação e (d) quantificar o 

valor requerido a título de danos morais e alterar o valor da causa para 

incluir tal valor, na forma do artigo 292, incisos V e VI, do artigo 322, do 

artigo 324 e do artigo 319, incisos II e VII, todos do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287540 Nr: 15240-51.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIONE DA SILVA FUZARO

 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:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286549 Nr: 14374-43.2018.811.0055

 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: UANDERSON ARAGÃO NABUCO, JUSSARA MARINHO 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de outubro de 2018, às 

14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285742 Nr: 13638-25.2018.811.0055

 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: ANA CRISTINA FIGUEIREDO, CARLOS PERES 

GONÇALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de setembro de 2018, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a capa dos autos para que passe a constar “com custas”.
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Não obstante o despacho de impulsionamento, por instrumentalidade das 

formas, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição e contadoria.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284034 Nr: 12307-08.2018.811.0055

 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: GERALDO SATURNINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO ALVES MIRANDA, ROBERTO 

MIRANDA, APARECIDA MARTINS AZALINA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:24171-MT, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar (a) a opção ou 

pela audiência de conciliação/mediação, (b) o endereço eletrônico das 

partes ou o esclarecimento de que não possuem, (c) profissão dos 

demandados, na forma do artigo 319, incisos II e VII, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC, bem 

como apresentar procuração “ad judicia” outorgada aos dignos 

advogados que subscreveram a petição inicial, nos moldes do artigo 287 

do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277520 Nr: 7009-35.2018.811.0055

 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: ARTHUR GABRIEL DA SILVA, ANA FERNANDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C 3 ENTRETENIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o pedido de fls. 44/46, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 04 de outubro de 2018, às 13h30min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

CITE-SE pessoalmente o demandado, observando o endereço indicado à 

fl. 26 e INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada 

para a realização da solenidade.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277158 Nr: 6704-51.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VAZ DE LIMA

 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:

 Vistos.

Considerando o contido à fl. 70, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 08 de novembro de 2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

CITE-SE o demandado, observando o endereço indicado à fl. 70 e 

INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124259 Nr: 3259-06.2010.811.0055

 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: PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDUARDO 

UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - 

OAB:MT 7.216, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, HERMES 

BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405, THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153929 Nr: 2570-54.2013.811.0055

 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: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 177, a verdade é que, conforme o ato judicial de 

fl. 160, as fontes de consulta já diligenciadas suprem o disposto no artigo 

256, § 3º, do CPC.

Logo, INDEFIRO o pleito de fl. 177.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito.

Caso requeira a citação por edital, considerando que foram inexitosas as 

diligências para localização da parte demandada, conforme se colhe dos 

autos, desde já DEFIRO o pleito.

Assim, nessa hipótese, CITE-SE por edital, sendo que, desde já, NOMEIO 

curadora especial a digna Defensoria Pública, que deverá ser 

oportunamente INTIMADA para apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4862 Nr: 5934-44.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO ESTRABIS, MARIANA MARIA DE 

JESUS ESTRABIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123/MT

 Vistos.

A digna advogada da parte autora, por meio da petição e documento de 

fls. 312/327, qualifica os demais herdeiros do falecido, bem como 

apresenta procuração “ad judicia” outorgada pelos aludidos herdeiros, 

com exceção de Aparecida de Jesus Estrabis.

Logo, para que se aperfeiçoe a sucessão “causa mortis”, é preciso suprir 

tal falha.
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Dessa feita, INTIME-SE a digna advogada da parte autora para, no prazo 

de 15 dias, apresentar a qualificação, bem como promover a juntada de 

procuração “ad judicia” outorgada pela herdeira Aparecida de Jesus 

Estrabis.

Com o comparecimento da aludida herdeira, desde já, DEFIRO a sucessão 

“causa mortis”, com a retificação na autuação e distribuição.

Por fim, CONCLUSOS para nomeação do perito substituto, como 

consignado à fl. 293-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 28889 Nr: 2816-31.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME, CARLOS 

ADALBERTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, vale consignar que o endereço indicado às fls. 165/166 é o 

mesmo no qual a parte executada fora citada, nos termos da certidão de 

fl. 21.

 No entanto, ao que parece, o executado não fora localizado por ausência 

momentânea. Logo, a diligência deve ser repetida.

Posto isso, RENOVE-SE a intimação de fl. 165.

Sem prejuízo da providência anterior, INTIME-SE o perito nomeado para, no 

prazo de 15 dias, manifestar acerca de impugnação e documentos de fls. 

151/156.

Com a juntada da respectiva manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar, acerca da resposta do “expert”.

Por fim, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 19940 Nr: 3128-12.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER E SCHUMACHER LTDA, JOÃO COSTA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Vistos.

Na decisão de fls. 668/688-verso ficou consignado que:

“Sem prejuízo das providências anteriores, consta do acordo a seguinte 

passagem: “Os valores indenizatórios devidos a JOÃO COSTA SILVA, 

estimados em R$ 3.079,00, serão pagos por depósito judicial e não estão 

incluídos nesta transação” (fl. 684-verso). Assim sendo, o aludido 

exequente não participou da transação, mesmo porque fora o único a não 

firmar o acordo (fls. 684/685-verso), tal qual o digno advogado não possui 

procuração com poder especial para transigir, como revela a procuração 

de fl. 15.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

depositar o valor indicado na transação, em nome do exequente João 

Costa Silva, como acima mencionado.

Após, INTIME-SE o exequente João Costa Silva, pelo digno advogado, 

para, no prazo de 15 dias, informar conta bancária a fim de levantar a 

quantia depositada, lembrando que, para depósito em conta própria, 

deverá apresentar procuração “ad judicia” com poder especial para 

receber e dar quitação.

Por fim, com o alerta assinalado no parágrafo anterior, EXPEÇA-SE o 

alvará, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.”

Ocorre que, conforme certidão de fl. 690, nada se falou do depósito 

atinente ao exequente João Costa Silva.

Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, esclarecerem a 

respeito do depósito atinente ao exequente João Costa Silva ou mesmo a 

quitação da dívida em relação ao mesmo.

II-) Se permanecerem inertes, INTIMEM-SE os exequentes, pessoalmente e 

pelo digno advogado, nos moldes do artigo 485, § 1º, do CPC, hipótese em 

que a execução será extinta por inércia e não por quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148607 Nr: 8511-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA MESSIAS TADIM

 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:

 Vistos.

Pretende a parte exequente, como se vê às fls. 173/173-verso, o bloqueio 

da carteira nacional de habilitação, do passaporte, dos cartões de crédito, 

além dos serviços de telefonia/internet fixa e móvel. Requer, ainda, a 

inclusão da parte executada nos cadastros de proteção ao crédito e a 

“expedição de certidão de inteiro teor da decisão, com o intuito de protesto 

da decisão judicial perante o tabelionato”.

Pois bem.

Primeiramente, é preciso pontuar que toda e qualquer medida coercitiva 

deve manter um liame lógico com a execução em curso.

Nesse passo, o bloqueio dos cartões de crédito e dos serviços de 

telefonia/internet fixa e móvel, além da suspensão da CNH e do 

passaporte, em si, não possuem qualquer vínculo com a pretensão em 

questão.

Vale dizer que a utilização, por si só, de tais cartões e serviços públicos 

não representam qualquer fraude à satisfação do crédito executado, bem 

como não são representativos de fortuna.

 No ponto, no que se refere aos serviços públicos, vale ressaltar, ainda, 

que se tratam de serviços essenciais.

No mais, não custa relembrar que a execução não pode lançar mão de 

expedientes que vulnerem a dignidade da pessoa humana.

Posto isso, INDEFIRO os pedidos em questão.

No que tange ao pleito incrustado no item “b” de fl. 173, o art. 517 do CPC 

prevê a hipótese de protesto para título judicial, quando decorrido o prazo 

para pagamento voluntário da obrigação, o que, como visto, não se amolda 

ao vertente caso, que se trata de execução de título extrajudicial, de modo 

que INDEFIRO a expedição de certidão para fins de protesto.

Por fim, nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a 

inclusão do débito visualizado na vertente demanda, no sistema Serajud, 

como requerido no item “a” de fl. 173.

Sem prejuízo da determinação anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193744 Nr: 9924-62.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU GHELLAR, CLACI TEREZINHA ZAMIM 

GHELLAR, MAURO DALL AGO, CRISTIANE DALLABONA DALL AGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS RIGO - 

OAB:23267

 Vistos.

Fora promovido o bloqueio parcial do valor executado, como se vê às fls. 

104/106.

Não obstante a certidão de fl. 119, a intimação de fl. 116 não se refere ao 

ato judicial de fls. 102/103.

Aliás, somente os executados Alceu Ghellar e Claci Terezinha Zamim 

Ghellar constituíam advogado, como se colhe da procuração de fl. 88. Os 

demais devem ser intimados pessoalmente.

 Firmadas essas premissas, INTIMEM-SE pessoalmente os executados que 

não constituíram advogado nos autos.
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 Acerca dos que constituíram, CERTIFIQUE-SE se o respectivo advogado 

fora intimado e manifestou no prazo concedido.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143130 Nr: 2625-39.2012.811.0055

 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: JACINTO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN 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: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 Vistos.

JACINTO LEITE DA SILVA ingressou com a presente demanda em face de 

BANCO PANAMERICANO S.A, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fl. 270-verso/271).

O autor, por meio da petição fl. 279/280, veio ratificar o acordo de fl. 

270-verso/271.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 270-verso/271, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 270-verso/271 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, 

do CPC.

Custas e honorários como acordado.

P.I.C.

Transitada em julgado a vertente sentença, como previsto no acordo e 

alertado no ato judicial de fls. 275/275-verso, EXPEÇA-SE alvará em favor 

do Banco demandado, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNGC.

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

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151796 Nr: 395-87.2013.811.0055

 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: VILMAR SILVEIRA, LINDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE, MARIA SANTIAGO DE 

MATTOS ANDRADE, CLAUDIO EDUARDO DE OLIVEIRA, ARLINDO FRANZ, 

HELLA FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Em relação à carta precatória expedida para a Comarca de Várzea 

Grande/MT, conforme certidão de fl. 257, um dos endereços constantes 

na referida missiva está além dos limites daquela Comarca, localizando-se, 

na verdade, na Comarca de Poconé/MT. Posto isso, EXPEÇA-SE carta 

precatória para a Comarca de Poconé/MT para que se promova a citação 

do demandado Antonio de Andrade no seguinte endereço: Estrada 

Cuiabá/Poconé, Km. 70, a 5ª à direita, Nossa Senhora do Livramento/MT, 

CEP 78.170-000. Quanto à resposta ao ofício enviado para a Comarca de 

Cuiabá/MT, fora respondido com informações acerca da carta precatória 

n. 1243722, e não sobre a carta precatória n. 1243817, da qual se 

pretendia esclarecimentos. Assim, OFICIE-SE, novamente, ao Juízo 

Deprecado de Cuiabá/MT para que seja esclarecida a certidão, mormente 

acerca das diligências nos dois endereços informados na carta precatória 

n. 1243817 que seriam de Antonio de Andrade. Em relação à demandada 

Maria Santiago de Matos, PROMOVA-SE a citação no endereço indicado à 

fl. 262, qual seja: Rua G, Edifício Mônaco, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, sendo que, se verificada a hipótese de ocultação, CITE-SE por 

hora certa na forma do artigo 252 e seguintes do CPC. Ademais, a citação 

poderá ser realizada em finais de semana, conforme o artigo 212, § 2º, do 

CPC. Outrossim, em que pese o pleito de citação por edital do demandado 

Cláudio Eduardo Oliveira, como já dito em ato judicial de fls. 240/240-verso, 

AGUARDE-SE o esgotamento das diligências de citação dos demandados, 

mormente para que, se for o caso, se promova a citação por edital de 

todos em uma única oportunidade. Por fim, considerando o pedido de 

desistência da ação em relação ao demandado Arlindo Franz (fl. 262), 

somente resta a extinção anômala da contenda, razão por que 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação com relação ao demandado 

ARLINDO FRANZ, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, 

devendo-se proceder à exclusão do demandado do polo passivo. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232774 Nr: 21748-81.2016.811.0055

 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: CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151381 Nr: 11531-18.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOELCY ENGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de 

CARLOS JOELCY ENGEL, ambos qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 137).

Intimada a parte autora pessoalmente para manifestar nos autos, sob pena 

de extinção, também deixou de manifestar (fl. 140).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103789 Nr: 2581-59.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Borges de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 
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OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Vistos.

CELSO BORGES DE MOURA ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA., devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte executada promoveu o pagamento da quantia 

executada (fl. 197).

 O alvará fora expedido em favor da parte exequente à fl. 199.

 Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS, se houver, pela parte executada.

No mais, acerca da baixa da alienação fiduciária que pende sobre o 

veículo objeto dos autos, tal restrição não proveio de ordem judicial e não 

fora objeto da sentença que apenas extinguiu o feito sem resolução do 

mérito.

Por fim, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281878 Nr: 10548-09.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CARLOS 

ALBERTO PASQUINI, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MARCELO 

MACHADO DIAS, MARLON CASSIO WIEGERT, Marcelo Campos Martins, 

MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita. Por outro lado, a parte 

autora requer, diante do indeferimento da justiça gratuita, que seja 

deferido o pagamento das custas ao final ou o seu parcelamento.Sem 

delongas, vale dizer que o pagamento das custas ao final, tal qual o 

parcelamento, envolve situação excepcional condizente à capacidade 

econômica da parte, cenário esse não visualizado nos autos, sendo certo 

que o pleito em questão não veio lastreado com qualquer documento 

capaz de referendar esse tratamento diferenciado. Ao contrário, os 

documentos juntados, no caso, as declarações de imposto de renda da 

parte embargante, vão de encontro com a alegada hipossuficiência, ainda 

que momentânea, de modo que, INDEFIRO o pleito em questão.Deste modo, 

INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 30 dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxa judicial, sob pena de extinção anômala.Por 

fim, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de 

retificar a capa dos autos para que passe a constar como valor da causa 

o importe de R$ 6.332.766,52, bem como “com custas”.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16327 Nr: 2569-89.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GAGLIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - 

OAB:4.383-B OAB/MT, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571, 

LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.Por outro lado, como se extrai 

dos documentos de fls. 449/450 já fora determinada a inclusão do nome 

da parte executada no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, tal qual a expedição de certidão para os fins e nos moldes do 

artigo 517 do CPC.Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178203 Nr: 20318-65.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NICOLINI-ME, FERNANDO NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A petição de fl. 119 informa que o acordo homologado à fl. 117 fora 

descumprido pela parte executada.

Posto isso, na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, pessoalmente, no endereço indicado à fl. 115 (itens “5” e “6”), 

por correio com aviso de recebimento, para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o adimplemento do acordo, nos termos em que fora avençado.

Caso transcorra “in albis” o prazo assinalado, CONCLUSOS para 

realização de penhora pelo sistema “BacenJud”, como requerido à fl. 119 

(item “4”).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5653 Nr: 377-28.1997.811.0055

 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): VALDIR BUSANELLO, LÚCIA INÊS 

BUSANELLO, JOÃO CARLOS MOERSCHBERGER, MARIA TURRA 

MOERSCHBERGER, MARIA DE LOURDES FYDRISZEWSKI TURRA, PAULO 

ROBERTO TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Vistos.

Primeiramente, como se extrai do ato judicial de fls. 337/338, o executado 

Paulo Roberto Turra já foi intimado acerca do laudo de avaliação de fls. 

291/303, deixando transcorrer “in albis” o prazo para manifestar, como 

revela a certidão de fl. 331, tal qual a parte exequente, como se vê às fls. 

334/335-verso.

Os executados Valdir Busanello, Lúcia Inês Busanello e Maria de Lourdes 

Fydriszewski Turra foram intimados por edital (fls. 345/346). Já os 

executados João Carlos Moerschberger e Maria Turra Moerschberger 

apresentaram ciência, por meio da curadora especial, como se vê à fl. 

355.

 Logo, ante a ausência de impugnação, HOMOLOGO o laudo de avaliação 

de fls. 291/303.

No mais, INTIME-SE a parte executada, nos termos da decisão de fls. 

337/338, acerca do bloqueio visualizado às fls. 339/341, haja vista que, no 

que se refere à certidão de fl. 344, apenas o executado Paulo Roberto 

Turra possui advogado constituído nos autos.

Assim, Valdir Busanello, Lúcia Inês Busanello e Maria de Lourdes 

Fydriszewski Turra deverão ser intimados por edital e os executados João 

Carlos Moerschberger e Maria Turra Moerschberger deverão ser 

intimados por meio da DPE.

Cumpridas as intimações indicadas no parágrafo anterior, CERTIFIQUE a 

Secretaria de Vara se, devidamente intimados, os executados 

manifestaram nos moldes do artigo 854, § 3º, do CPC.

Por fim, como também já determinado à fl. 338, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a petição de fls. 

273/274-verso, pugnando o que entender de direito.

Sem prejuízo das determinações anteriores, deixo consignado que, muito 

embora tenha tido acesso aos vertentes autos, o INCRA deixou de 

manifestar se possui interesse no feito (fl. 357). Logo, OFICIE-SE ao 

INCRA para, no prazo de 15 dias, manifestar se possui interesse no feito, 

como já determinado à fl. 338.
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INTIMEM-SE. CIÊNCIA à DPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158499 Nr: 7091-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPEZAL TINTAS LTDA, SELMO NOGUEIRA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito de fls. 189/189-verso. Logo, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito. Caso nada requeira, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo 

de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso 

temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, 

que deverá estar anotado no sistema Apolo. Caso alcançada a prescrição 

em arquivo provisório, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo 

de 15 dias. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 54691 Nr: 4278-86.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO CALABRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR TABAJARA PINTO, CLOVIS RODRIGO 

DO VALE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5.079-B, Augusto Barros de Macedo - OAB:7667, EDUARDO 

FONSECA VILLELA - OAB:9.973

 Vistos. Posto isso, CUMPRA-SE a decisão de fls. 237/239-verso, com as 

seguintes alterações (fls. 276/279): “I-) OFICIEM-SE às empresas Bunge 

Alimentos S/A, Cargill Agrícola e ADM do Brasil Ltda. para que, no prazo 

de 15 dias, informem o preço de compra e venda da “soja comercial, 

disponível”, na cidade de Tangará da Serra/MT, na data de 24/06/2016 (fl. 

279). II-) Passo seguinte, com as respostas, ENCAMINHEM-SE os autos à 

Contadoria Judicial para que, no prazo de 15 dias, promova o cálculo da 

média do preço da soja, de acordo com os preços informados, e, ato 

seguinte, chegue ao valor da dívida, valendo-se das seguintes balizas: 

(...) III-) Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância. III-) 

Não havendo discordância, desde logo HOMOLOGO o cálculo. IV-) Passo 

seguinte, com a homologação do cálculo, INTIME-SE a parte executada, 

pelo digno advogado, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios. V-) Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, depósito e avaliação. VI-) Se exitosa a 

diligência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre a avaliação, valendo o silêncio como concordância, oportunidade 

em que a parte exequente deverá indicar a forma de expropriação e 

conforme o caso, indicar o leiloeiro público, além de juntar cópia atualizada 

da matrícula e apresentar o cálculo atualizado da dívida. VII-) Após, 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

o cálculo, valendo o silêncio como concordância.” CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 114929 Nr: 5059-06.2009.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: L. A. B. COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LUIZ FIDELIS - 

OAB:9033-E, CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14.167/MT, 

IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - OAB:11125/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 17134

 Vistos.

Por determinação exarada no acórdão de fls. 1.382/1.395, NOMEIO o 

Instituto de Perícias Científicas – IPC (Rua da Paz, n. 185, Jardim dos 

Estados, Campo Grande/MS, telefone: 67-3041-0000 – e-mail: 

ipcms@ipcms.com.br), que deverá, a partir dos pontos controvertidos (fl. 

1.320), apresentar proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

O perito deverá esclarecer os pontos controvertidos de fl. 1.320 e de fls. 

1.359/1.359-verso, COMO QUESITOS DO JUÍZO, além dos quesitos 

apresentados pelas partes.

Após, INTIMEM-SE as partes, a partir do que começará a correr o prazo de 

15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e de assistente técnico, 

bem como para que a parte demandada manifeste sobre a proposta de 

honorários, caso em que, se não discordar, deverá depositá-los em Juízo 

no mesmo prazo.

Com o depósito do valor dos honorários, a Secretaria da Vara deverá 

agendar data, hora e local para o início da perícia, encaminhando os 

quesitos apresentados pelas partes e o(s) ponto(s) controvertido(s) para 

ser(em) respondido(s) como quesito(s) do Juízo (fls. 1.320 e fls. 

1.359/1.359-verso), COMUNICANDO-SE, ainda, às partes.

Com a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

dias, manifestarem nos autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152012 Nr: 617-55.2013.811.0055

 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): ANTONIO FRAZÃO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pleito é absolutamente anacrônico com o que se vê nos autos. Logo, 

INDEFIRO o pedido de fl. 115.

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e pelo digno advogado, na forma 

do artigo 481, § 1º, do CPC.

Independentemente da intimação do digno advogado da parte autora, 

desde já, PROMOVA-SE a intimação pessoal.

 Caso aporte qualquer pedido, CUMPRA-SE o comando anterior e, somente 

após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273201 Nr: 3605-73.2018.811.0055

 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: AGROPECUÁRIA PALMITAL S/A, OCTÁVIO THOMÉ, 

MARIA APARECIDA HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DONIDA CRESTANI, GERALDO 

VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:206.727 - SP, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Vistos.

De início, como se extrai do termo de acordo de fls. 150/152, a parte 

autora e os demandados Geraldo Vigolo e Nelson José Vigolo 

compuseram amigavelmente, porém, não participou da aludida avença a 

demandada Camila Donida Crestani.

Dessa feita, considerando a possibilidade de todos os envolvidos no litígio 

transigirem, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de setembro 

de 2018, às 14h00min, a ser realizada por este Juízo, conforme autoriza o 

artigo 139, inciso V, do CPC.
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Vale dizer que a ausência das partes não redundará em qualquer sanção, 

uma vez que não se trata da solenidade prevista no artigo 334 do CPC.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267464 Nr: 30245-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Campos Martins, MICHELY FEITOSA 

MENDES CAMPOS, CARLOS ALBERTO PASQUINI, CLAUDIA PATRICIA 

NOGUEIRA DIAS, MARCELO MACHADO DIAS, MARLON CASSIO 

WIEGERT, RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do comparecimento espontâneo dos executados indicados às fls. 

107/107-verso, como se extrai dos Embargos à Execução n. 

10548-09.2018.811.0055 (Código: 281878), em apenso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23113 Nr: 2832-53.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MOLOSSI - 

OAB:OAB/RS 32.161, DANIEL ANTONIO ARALDI - OAB:50.831, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

Diante do pleito de fls. 606/607, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 30 dias, apresentar a matrícula atualizada do imóvel em questão, 

mormente para que seja possível aferir o pleito em questão.

No mais, INTIME-SE a parte executada para promover o pagamento da 

dívida, no prazo de 15 dias, como requerido expressamente às fls. 

608/609, haja vista que a execução corre no interesse do credor.

Após, em não havendo pagamento, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7934 Nr: 408-77.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHYTOS ASSESSORIA EM TEC AGRONOMICA 

LTDA, MARIO SERGIO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA SILVA FARIAS 

SANTOS

 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: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - OAB:MT- 4.074

 Vistas.

Por conta do conteúdo da petição de fls. 493/493-verso, aliado ao tempo já 

transcorrido desde o aludido pedido, DEFIRO o derradeiro prazo de 15 dias 

para que a parte exequente promova as diligências necessárias para o 

andamento do feito, mormente para manifestar acerca da manifestação do 

contador judicial de fls. 487/490, valendo o silêncio inexistência de 

oposição.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141504 Nr: 847-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA 

AMERICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos.

Considerando o pleito de fl. 337, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, apresentar a matrícula atualizada do imóvel ali indicado.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 14727 Nr: 510-31.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SERGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Vistos.

EXPEÇA-SE certidão, como requerido à fl. 368, indicando, para tanto, que 

o valor do crédito em 22/01/2008 era de R$ 2.741,65.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142309 Nr: 1720-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WAGNER 

RODRIGUES SANTOS - OAB:226.132/SP, JOSE LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Vistos.

De início, INDEFIRO o pleito de fl. 129, haja vista que o Banco Pan S/A 

figura como executado e não como exequente.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre a certidão de fl. 135, pugnando o que entender de direito 

para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220137 Nr: 10109-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIRA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI VILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

De início, considerando a manifestação expressa do executado de fl. 82, 

tal qual a inércia da parte exequente visualizada à fl. 84, HOMOLOGO o 

cálculo judicial de fl. 80-verso.

Dessa feita, considerando que o executado, muito embora tenha 
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manifestado concordância expressa acerca do cálculo judicial, deixou de 

comprovar que promoveu o pagamento do saldo remanescente devido à 

parte exequente, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o comprovante de pagamento do valor indicado no cálculo 

judicial de fl. 80-verso.

Caso transcorra "in albis" o prazo assinalado, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100277 Nr: 7386-89.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MESSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAÚLEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:21442-A/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 251, DEFIRO o prazo de 20 (vinte) dias 

para que a parte demandada promova as diligências necessárias para o 

andamento do feito, mormente para manifestar nos termos do despacho 

de fl. 248.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 186199 Nr: 3695-86.2015.811.0055

 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: WILLAMI FARIAS DANTAS ME, A. J. B. DE BRITO E CIA 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. B. DE BRITO E CIA LTDA - ME, WILLAMI 

FARIAS DANTAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323, KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323, KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos.

De início, não obstante o contido às fls. 394/395, a homologação do valor 

proposto, como se extrai da decisão de fls. 385/386, estava condicionada 

à concordância das partes. No entanto, a parte demandada/recovinte 

apresentou impugnação às fls. 389/390.

Logo, INTIME-SE o perito nomeado nos autos para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca da aludida impugnação de fls. 389/390, notadamente 

quando à possibilidade de realizar a perícia pelo valor proposto às fls. 

358/359, no importe de R$ 6.980,00.

Após a manifestação do perito, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

no prazo de 15 dias.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO os 

honorários periciais.

PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão de fls. 274/275.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272151 Nr: 2797-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 55/55-verso, o vertente feito se trata de 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Logo, a parte não 

fora intimada para pagamento, como alegado pela parte autora, mas, sim, 

citada para manifestar e requerer as provas cabíveis, nos termos do 

artigo 135 do CPC.

 Posto isso, desde logo, INDEFIRO o pleito em questão.

No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a resposta apresentada pela parte demandada às fls. 47/53.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193125 Nr: 9435-25.2015.811.0055

 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: WENDISON CARLOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

a petição e documentos de fls. 104/176, mormente no que se refere ao 

alegado excesso de execução, pugnando o que entender de direito, 

oportunidade em que deverá, ainda, manifestar nos termos do despacho 

de fl. 103 acerca da inclusão do crédito na recuperação judicial da 

empresa executada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198236 Nr: 13371-58.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS 1001 LTDA-ME, DAIANE CRISTINA 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA CAVALCANTI 

MACHADO VÉRAS - OAB:OAB/PB 21.477, RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:15535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Em pese a certidão de fl. 149, tal qual os documentos de fls. 143/145 e 

147, a decisão prolatada às fls. 113/114 deixou expressamente 

consignado que:

"Não obstante a defesa da parte exequente de que a citação da 

sociedade empresária se aperfeiçoou por meio da também executada 

Daiane Cristina Soares de Oliveira, a verdade é que não se deve confundir 

responsabilidade pessoal, no que tange às obrigações assumidas, com a 

representação da sociedade empresária.

(...)

Assim sendo, demonstrada a alteração do quadro societário até mesmo 

pelos documentos de fls. 111/112, não há como considerar válida a 

citação em pessoa que não mais pertence ao quadro societário.

 Posto isso, DEFIRO o pleito incrustado no item “d” da petição de fls. 

109/110, tendente a sanar o vício de citação da pessoa jurídica."

Logo, a citação da empresa executada deverá se dar na pessoa dos 

sócios indicados à fl. 110, ou seja, na pessoa de Pedro Henrique Silva e 

Marta Alice Silva.

Posto isso, TORNO SEM EFEITO a certidão de fl. 149.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

a certidão de fl. 157-verso, oportunidade em que deverá indicar o 

endereço atualizado dos representantes legais Pedro Henrique Silva e 
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Marta Alice Silva, pugnando o que entender de direito para o andamento 

do feito.

Deixo, desde já, consignado que somente após aperfeiçoada a citação da 

empresa executada será possível a análise dos pleitos de fls. 151/152.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278601 Nr: 7911-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.33 a seguir 

transcrita:"Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em 

cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 

Cível e extraído dos autos acima identificados, e DEIXEI DE PROCEDER 

COM A INTIMAÇÃO do requerido JOSÉ CARLOS ORTIS ANTUNES porque 

não o encontrei no endereço indicado no mandado. Diligenciei ao endereço 

indicado no mandado, local em que fui atendida por Patrick, o qual indicou 

como sendo a casa do requerido a residência n.3085 daquela rua. No 

referido local, consegui identificar a moradora Ana Paula – tel. 

99600.6581, a qual disse que seu marido, o requerido, trabalha numa 

fazenda, não sabendo mencionar o nome e a localização da referida 

fazenda. Ela disse ainda que ele retorna para a cidade a cada 30 ou 40 

dias, mas que vai mandar recado através do patrão dele, 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.: 128493 Nr: 7376-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGC, MRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.140 a seguir 

transcrita:"CERTIFICO que em cumprimento ao mandado da MM. Juíza de 

Direito da Segunda Vara Cível, no dia 21/08/2018 às 11h15min, me dirigi ao 

endereço indicado e ali estando após as formalidades legais e de estilo 

DEIXEI DE CUMPRIR O MANDADO DE PRISÃO DO SENHOR ADEMIR COSTA 

em virtude do mesmo estar doente, sua irmã ROSA, informou que o 

devedor desenvolveu cirrose hepática em razão de dependência 

alcoólica, e ter sofrido várias quedas que prejudicaram o seu cerebelo, e 

no momento está CADEIRANTE, necessitando ser cuidado por terceiros 

para dar banho, alimenta-lo e medica-lo. Ele está lúcido, mas em alguns 

momentos apresenta lapsos de memoria. Essa meirinha chegou ao exato 

momento em que estava sendo alimentado por sua irmã, em razão de estar 

muito fraco. O devedor NÃO POSSUI RENDA, NÃO RECEBE BENEFICIO DO 

GOVERNO, VIVE À CUSTA DO PAI DE SETENTA ANOS, que também está, 

e pelas suas seis irmãs que se revezam nos três períodos. O referido é 

verdade e dou fé. Tangará da Serra, 22 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280986 Nr: 9773-91.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDSCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 29 e 33/34, que designo o dia 

30/11/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64201 Nr: 5728-30.2007.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI RIBEIRO MALAQUIAS, CLAUDEMIR APARECIDO 

REZENDE, LUCIANA APARECIDA REZENDE, ANGELA APARECIDA 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE APARECIDO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 66, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que lhe é de 

direito, ressaltando que em caso de inércia, os autos retornarão ao 

arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143059 Nr: 2531-91.2012.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMA, FAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando o feito, constatei que à fl. 28 a parte autora 

requereu o desarquivamento do feito e vista por prazo legal, sendo que no 

dia 31.07.2018 a advogada da parte autora fez carga do processo 

devolvendo-o no dia 10.08.2018. E à fl. 34 a autora requereu novamente o 

desarquivamento e vista por prazo legal. Isto posto, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de novamente INTIMAR A PARTE AUTORA para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que 

em caso de inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286915 Nr: 14723-46.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ASELMA FLORINDA ZUGE DEBONI, JDC.Rolim de Moura 

- RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL DINIZ PENA, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE TEREZA CORREA DE 

BRITO CANGIRANA - OAB:OAB/RO 7022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, analisando os autos, não há decisão do juízo deprecante 

concedendo a gratuidade à requerente. Sendo assim, intimo-a, através de 

sua advogada, para trazer aos autos referido despacho, no prazo de 10 

dias, sendo advertida que, ao final do prazo de 30 dias, não havendo 

resposta, a missiva será devolvida conforme determina o art. 991 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287959 Nr: 15550-57.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO, JDC.TAPURAH-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE SIQUEIRA, JOSIANE DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a exequente para efetuar o pagamento do valor de R$ 

110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), referente às custas do 

distribuidor, a serem pagas na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em 

nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, no prazo de 5 

dias, devendo juntar o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288013 Nr: 15573-03.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 4ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCOPORADORA GUEDES 

LTDA, LUIZ CARLOS GUEDES, VALMIR LUIZ GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, 

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 9v.º, a exequente 

não comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e 

contadoria no valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um 

centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do 

BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por 

fim, do valor de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Centro, a 

ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando os comprovantes nos 

autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo a 

exequente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288238 Nr: 15724-66.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.COTRIGUAÇU-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON CRISTIANO GERHARD

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 16, o exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Vila Alta, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

exequente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288239 Nr: 15726-36.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE TEREZINHA SALTON MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 9, o exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Portuguesa, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

exequente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280437 Nr: 9354-71.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA FRANCIELE MODENA, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 280437.

 Vistos,

 Bruna Franciele Modena, às fls. 133/136, opôs embargos de declaração 

em face da decisão de fls. 130/131, alegando a existência de omissão, 

posto que a decisão não analisou a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 148).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a inexistência do vício alegado na decisão 

embargada.

Cumpre-me esclarecer que os presentes embargos à execução não foram 

sequer recebidos ainda, eis que foi indeferido o pedido de justiça gratuita, 

não tendo sido recolhidas as custas inicias, razão pela qual não procede a 

alegação de omissão na decisão com relação à aplicabilidade ou não do 

Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que tal análise só tem 

pertinência após o prévio recebimento dos embargos.

Desse modo, faz-se necessário que a parte embargante primeiramente 

proceda ao recolhimento das custas processuais, para que, após, sejam 

analisadas as matérias apresentadas na inicial.

Ante o exposto, sem maiores delongas, rejeito os embargos de declaração 

de fls. 133/136, por inexistir o vício apontado.

Ademais, quanto aos documentos juntados às fls. 137/147, quais sejam, 

declarações de imposto de renda dos embargantes José Armando 

Argenta e Neiva Novello Argenta, ao analisá-los, verifiquei que, embora os 

embargantes possuam algumas restrições financeiras, entendo que os 

mesmos não são hipossuficientes, nem mesmo momentaneamente, haja 

vista a elevada capacidade patrimonial e econômica vislumbrada nos 
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presentes autos e apresentada no imposto de renda juntado não 

comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as custas 

processuais.

Ressalto que, na declaração do embargante José Armando Argenta, não 

obstante estejam descritas apenas 03 áreas em exploração, com um total 

de 52,2ha, o livro caixa da atividade rural relativo ao exercício 2018 revela 

uma movimentação de despesas de R$ 1.052.718,84.

Por fim, ainda esclareço que no tópico das dívidas da atividade, o 

embargante descreve operações que ultrapassam a casa dos R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais), não sendo crível que alguém que 

tenha apenas 52,2 ha consiga acessar tanto crédito.

 Assim, mantenho inalterada a decisão de fls. 130/131 e determino a 

intimação da parte embargante para, no prazo improrrogável de 48 horas, 

pagar as custas iniciais, comprovando o pagamento, sob pena de 

indeferimento da inicial e cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280436 Nr: 9352-04.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA 

NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 280436.

 Vistos,

 Tiago Ribeiro, às fls. 101/111, opôs embargos de declaração em face da 

decisão de fls. 98, alegando a existência de omissão, posto que a decisão 

não analisou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 112).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a inexistência do vício alegado na decisão 

embargada.

Cumpre-me esclarecer que os presentes embargos à execução não foram 

sequer recebidos ainda, eis que foi indeferido o pedido de justiça gratuita, 

não tendo sido recolhidas as custas inicias, razão pela qual não procede a 

alegação de omissão na decisão com relação à aplicabilidade ou não do 

Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que tal análise só tem 

pertinência após o prévio recebimento dos embargos.

Desse modo, faz-se necessário que a parte embargante primeiramente 

proceda ao recolhimento das custas processuais, para que, após, sejam 

analisadas as matérias apresentadas na inicial.

Ante o exposto, sem maiores delongas, rejeito os embargos de declaração 

de fls. 101/111, por inexistir o vício apontado.

Ademais, quanto aos documentos juntados às fls. 87/97, quais sejam, 

declarações de imposto de renda dos embargantes José Armando 

Argenta e Neiva Novello Argenta, ao analisá-los, verifiquei que, embora os 

embargantes possuam algumas restrições financeiras, entendo que os 

mesmos não são hipossuficientes, nem mesmo momentaneamente, haja 

vista a elevada capacidade patrimonial e econômica vislumbrada nos 

presentes autos e apresentada no imposto de renda juntado não 

comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as custas 

processuais.

Ressalto que, na declaração do embargante José Armando Argenta, não 

obstante estejam descritas apenas 03 áreas em exploração, com um total 

de 52,2ha, o livro caixa da atividade rural relativo ao exercício 2018 revela 

uma movimentação de despesas de R$ 1.052.718,84.

Por fim, ainda esclareço que no tópico das dívidas da atividade, o 

embargante descreve operações que ultrapassam a casa dos R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais), não sendo crível que alguém que 

tenha apenas 52,2 ha consiga acessar tanto crédito.

 Assim, mantenho inalterada a decisão de fls. 98/99 e determino a 

intimação da parte embargante para, no prazo improrrogável de 48 horas, 

pagar as custas iniciais, comprovando o pagamento, sob pena de 

indeferimento da inicial e cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 31 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287779 Nr: 15404-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON BARBERO HERERO, BETERSON CRIS REAL 

HERRERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENEI CARLOS ALBERTI, JEFERSON 

WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 287779.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será 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, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227557 Nr: 16316-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE JESUS OLIVEIRA, ROMAO DE 

OLIVEIRA ALEXANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 227557.

 Natureza: Exibição de documentos.

 Requerente: Maria Madalena de Jesus Oliveira e outro.
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 Requerido: Banco do Brasil S/A.

 Vistos,

 Maria Madalena de Jesus Oliveira e Romão de Oliveira Alexandro 

propuseram a presente medida cautelar antecedente de exibição de 

documentos em 07 de outubro de 2016 em face de Banco do Brasil S.A., 

todos devidamente qualificados.

 A parte autora pretende a exibição dos seguintes documentos: a) 

extratos (slip) das operações nº 40/01075-9 e nº 21/40289-2 e outras 

existentes em seus nomes; b) extrato da conta corrente nº 33.545-2, 

agência nº 1321-8, a partir do mês de julho de 2007; c) cópia de Ourocap 

e outros investimentos, se existentes, a partir do ano de 2007; d) cópia de 

aditivos/negociações referente as operações nº 40/01075-9 e nº 

21/40289-2, se existentes e; e) cópia de notas ou outros documentos 

hábeis a comprovar a aquisição dos itens descritos no Pronaf (operação 

nº 21/40289-2).

 Aduziu que solicitou administrativamente referidos documentos, contudo, 

a parte requerida não os forneceu.

 Assim, requereu a exibição dos documentos acima descritos, com a 

aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento.

 Pleiteou ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em 

especial a inversão do ônus da prova e também a gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 14/50.

 Às fls. 51 foi determinada a emenda da inicial para a parte autora adequar 

o pedido à causa de pedir, bem como apresentar o prévio pedido 

administrativo dos documentos pleiteados.

 Às fls. 53/57 a parte autora apresentou emenda à inicial.

 Às fls. 58/59 a ação foi recebida como produção antecipada de prova, 

sendo determinada a citação da parte requerida para promover a exibição 

dos documentos requeridos, sendo advertida que não seria necessária a 

apresentação de contestação, já que não cabe defesa ou recurso a 

propósito do procedimento de produção antecipada de prova, a teor do 

que dispõe o artigo 383, § 4º, do Código de Processo Civil.

 A parte requerida apresentou contestação às fls. 62/69, alegando, 

preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir, por 

ausência de requerimento administrativo e do comprovante de 

recolhimento do custo de emissão das cópias, bem como pelo fato da 

parte autora ter recebido a via dos contratos quando da celebração.

 No mérito, alegou que as contratações foram espontaneamente 

realizadas pela parte autora, não existindo qualquer defeito ou vício na 

prestação do serviço.

 Aduziu ainda que não houve resistência na apresentação dos 

documentos, requerendo, assim, a isenção de qualquer ônus 

sucumbencial.

 Apresentou o documento de fls. 78v.

 Às fls. 81/82 a parte requerida apresentou nova contestação. 

Apresentou os documentos de fls. 92v/107.

 Às fls. 108/115 a parte autora apresentou impugnação à contestação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Analisando os autos, verifico inicialmente que a parte requerida 

apresentou duas contestações, uma às fls. 62/69, protocolada no dia 

04/10/2017, e outra às fls. 81/82, protocolada no dia 19/10/2017.

 Assim, a apresentação da primeira contestação torna inviável o 

conhecimento da segunda, haja vista a ocorrência da preclusão 

consumativa, de modo que deixo de analisar a peça juntada às fls. 81/82. 

Registro que a jurisprudência corrobora a decisão que estou tomando:

“Apresentação de duas peças de defesa pela ré. Inadmissibilidade. 

Preclusão consumativa. Incidência do princípio da eventualidade previsto 

no art. 300 do CPC. Desconsideração da segunda peça de defesa que, no 

entanto, permanecerá nos autos. Revelia e seus efeitos. Questão a ser 

resolvida em primeiro grau, pena de supressão de instância. AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSP. AI 21828835620158260000. 3ª Câmara 

de Direito Privado. Julgado em 27/10/2015. Publicado em 28/10/2015).

 Ressalto que a preclusão, no caso, não se estende aos documentos 

juntados às fls. 92v/107 com a segunda contestação, pois foram 

apresentados dentro do prazo legal de 15 dias.

 Superada essa questão, passo a apreciar a preliminar de carência de 

ação, por de falta de interesse de agir, suscitada pela parte requerida.

 Sustentou a parte requerida que a parte autora carece de interesse de 

agir, em razão de ausência de requerimento administrativo e de 

comprovação de recolhimento do custo de emissão das cópias, bem como 

pelo fato da parte autora ter recebido a via dos contratos quando da 

celebração.

 No entanto, a preliminar não merece ser acolhida, haja que a parte autora 

comprovou às fls. 49/50 que solicitou administrativamente os documentos 

pleiteados na presente demanda. Contudo, a parte requerida não 

respondeu à solicitação e nem mesmo lhe solicitou o pagamento do custo 

pela extração das cópias.

 Ademais, no que tange à alegação da parte requerida de que forneceu 

cópia dos contratos no momento da contratação, além de não haver prova 

nesse sentido, esse fato não exime a parte requerida de fornecê-los ao 

consumidor quando solicitado. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL COMPROVADO. PRESENTE O 

INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. Interesse 

de agir configurado, pois comprova a parte autora ter requerido os 

documentos na via extrajudicial. Configurada a pretensão resistida, pois, 

decorridos mais de trinta dias sem que a instituição financeira tenha 

atendido à solicitação, justifica-se o ingresso da presente demanda. 

Entrega de cópia dos documentos quando da contratação que não retira a 

obrigação da instituição financeira em exibi-los. Pena por litigância de 

má-fé afastada. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME”. (Apelação Cível 

Nº 70066158767, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 24/09/2015).

 Portanto, resta demonstrado o interesse processual da parte autora em 

ajuizar a apresente ação, razão pela qual afasto a preliminar arguida.

 Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo ao 

exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 Conforme relatado alhures, com fundamento no princípio da fungibilidade, 

a presente ação foi recebida como produção antecipada de provas, uma 

vez que a pretensão da parte autora consiste no prévio exame dos 

documentos solicitados, para avaliar a conveniência da propositura de 

ação revisional de contrato ou declaratória.

 Com efeito, a ação de produção antecipada da prova, objetivando a 

exibição de documento, para a hipótese de permitir à parte conhecimento 

prévio de contratos e extratos, a fim de avaliar a necessidade ou não de 

futuro ajuizamento de ação, encontra amparo no inciso III do art. 381 do 

Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.” g.n.

 Assim, qualquer prova que precise ser assegurada antes do ajuizamento 

da demanda em que possa ser empregada, deve ser colhida por meio do 

procedimento previsto no art. 381 e seguintes do Código de Processo Civil, 

qual seja, a produção antecipada de prova.

 Por isso, também os documentos que precisem ser apresentados 

previamente à instauração de algum processo podem ter sua exibição 

exigida por meio deste processo, exatamente como no caso em apreço.

 A produção antecipada de prova documental prevista no art. 381 e 

seguintes do Código de Processo Civil deve preencher os mesmos 

requisitos que eram exigidos para ação cautelar para exibição de 

contratos e extratos bancários, quando em vigor o CPC/1973, 

estabelecidos no REsp n. 1349453-MS, quais sejam: (a) demonstração 

pela parte autora da existência de relação jurídica entre as partes; (b) 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido, em 

prazo razoável; e (c) pagamento do custo do serviço.

 No caso em apreço, a parte autora comprovou o preenchimento dos 

requisitos acima, por meio dos documentos que instruíram a inicial, exceto 

o pagamento do custo do serviço, pois o requerimento administrativo 

sequer foi respondido pela parte requerida.

 No que tange à parte requerida, verifico sua resistência em relação a 

presente demanda, pois impugnou o pedido de inicial e apresentou 

parcialmente os documentos solicitados.
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 A parte requerida deixou de apresentar os seguintes documentos:

a) extratos (slip) das operações nº 40/01075-9 e nº 21/40289-2 e outras 

existentes em seus nomes;

 b) cópia de Ourocap e outros investimentos, se existentes, a partir do ano 

de 2007;

 c) cópia de aditivos/negociações referente às operações nº 40/01075-9 e 

nº 21/40289-2, se existentes e;

 d) cópia de notas ou outros documentos hábeis a comprovar a aquisição 

dos itens descritos no Pronaf (operação nº 21/40289-2).

 Anoto que a parte requerida não alegou que não possuía referidos 

documentos, razão pela qual, diante da resistência da parte requerida em 

exibi-los, a medida que se impõe é determinar a busca e apreensão dos 

documentos. Nesse sentido:

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – O descumprimento da obrigação 

de exibir documento, por quem é parte na produção antecipada de prova, 

antes da eventual propositura do feito, com a prova que vier a ser 

produzida na respectiva produção antecipada, resolve-se com 

determinação à parte ré que exiba a documentação identificada no pedido, 

sob pena de busca e apreensão (CPC/2015, art. 403), providência esta 

adotada como medida de instrução do processo, prevista no ordenamento 

jurídico (cf. arts. 396 se seguintes, do CPC/2015), sob pena de tornar letra 

morta o disposto no inciso III, do art. 381, do CPC/2015, uma vez que 

exibição estaria condicionada ao arbítrio, exclusivo, daquele que tem 

obrigação de exigir. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Como (a) o 

ordenamento jurídico admite a produção antecipada de prova documento, 

objetivando a exibição de contrato bancário, (b) a parte autora apresentou 

prévio pedido administrativo, que atende as exigências do estabelecidos 

pela Eg. Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1349453-MS, sob o rito 

do art. 543-C, relativo ao contrato que deu origem à negativação de seu 

nome em cadastro de inadimplentes, (c) não atendido, em prazo razoável, 

pela instituição financeira, (d) a solução no caso dos autos, é de: (d.1) 

reformar a r. sentença, para afastar o julgamento de extinção do 

processo, sem apreciação do mérito, por falta de interesse de agir, com 

base nos arts. 17 e 485, VI, do CPC/2015; e (d.2) deliberar pelo 

prosseguimento do feito, em seus trâmites legais, o que compreende, no 

caso dos autos, a determinação à parte ré a exibição do contrato e dos 

respectivos documentos de cobrança (extratos ou faturas) 

correspondentes ao débito inscrito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de busca e apreensão (art. 403, CPC/2015), uma vez que, na atual 

situação processual, por não encerrada a produção da prova, é 

inadmissível decisão homologatória da prova e sobre encargos de 

sucumbência – Reforma da r. sentença. Recurso provido, em parte”. 

(TJSP; Apelação 1027795-02.2016.8.26.0196; Relator (a): Rebello Pinho; 

Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017).

 Destaco que o descumprimento da obrigação de exibir documentos não 

enseja a imposição de multa cominatória, nos termos da Súmula nº 372 do 

STJ: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa 

cominatória”.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e determino 

a busca e apreensão dos seguintes documentos: a) extratos (slip) das 

operações nº 40/01075-9 e nº 21/40289-2 e outras existentes em seus 

nomes; b) cópia de Ourocap e outros investimentos, se existentes, a partir 

do ano de 2007; c) cópia de aditivos/negociações referente às operações 

nº 40/01075-9 e nº 21/40289-2, se existentes e; d) cópia de notas ou 

outros documentos hábeis a comprovar a aquisição dos itens descritos no 

Pronaf (operação nº 21/40289-2), devendo ser observado o disposto no 

art. 536, § 2º do Código de Processo Civil.

 Atento ao princípio da causalidade e diante da resistência apresentada 

pela parte requerida, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor 

atualizado da causa, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.

 Deixo de aplicar multa à parte requerida por ato atentatório à dignidade da 

justiça, em razão da ausência de prévia advertência nesse sentido, 

conforme determina o § 1º do art. 77 do Código de Processo Civil.

 Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. C.

 Tangara da Serra/MT, 29 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283461 Nr: 11836-89.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIR LAGOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 283461.

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, 29 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288054 Nr: 15595-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILANIO ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SOARES CASARIN, ESPOLIO JOSE 

EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO, RODRIGO JAIR CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288054.

 Vistos,

 Inicialmente, compulsando aos autos verifico que a petição inicial não foi 

firmada pelo procurador constituído pelo requerente, requisito 

indispensável à propositura da ação.

Desse modo, tratando-se de vício passível de ser sanado, intime-se o 

procurador do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar 

a exordial, sanando o vício ora apresentado.

Ademais, intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 321 do CPC), devendo trazer aos autos cópia dos 

seus documentos pessoais, bem como comprovar seu estado de 

hipossuficiência, devendo juntar aos autos declaração de Imposto de 

Renda (IR) ou outro documento idôneo para tanto, conforme preleciona o 

art. 99, § 2º, do CPC, podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, 

comprovando o pagamento.

 Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287317 Nr: 15033-52.2018.811.0055

 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: REINALDO BARBOSA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 287317.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada por 

Reinaldo Barbosa Sampaio em desfavor de Telefônica Brasil S.A Móvel, 
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ambos qualificados.

Em síntese, a parte Requerente alega que no mês de dezembro de 2013 

foi condenado ao cumprimento de pena de 14 anos no regime fechado 

pela prática do crime de homicídio.

Aduz que ficou recluso por mais de 04 anos, no período de 

novembro/2013 a julho/2018, e a partir de então passou a cumprir a pena 

em regime semiaberto.

Sustenta que, após a sua saída, se dirigiu a um comércio local para 

adquirir materiais e ferramentas para trabalhar no ramo da marcenaria, 

quando teve sua compra à prazo negada por estar com o nome inscrito 

nos cadastros de proteção ao crédito.

Afirma o Requerente que entrou em contato com a Requerida informando 

que não havia contratado nenhum serviço, posto que estava recluso por 

um longo tempo, mas nada foi solucionado.

Por conta disso, pugna a parte Requerente, em sede de tutela antecipada, 

que a Requerida retire o seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

Pugna, ainda, pelos benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da 

prova, bem como pela declaração de inexistência de débito, condenando a 

Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/52.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo ao Requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 99 do CPC, podendo 

esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente pugna pela concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para 

compelir a parte Requerida a excluir a inscrição de seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

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

In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que se encontram 

preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela 

antecipada pleiteada.

Verifico que os débitos ora discutidos foram inscritos pela Requerida no 

cadastro de proteção ao crédito no ano de 2015, conforme documento de 

fls. 22.

Ademais, considerando os andamentos processuais de fls. 23/52, 

constato que no ano de 2015 estava o Requerente preso em regime 

fechado cumprindo a pena definitiva pela prática do crime de homicídio 

desde o ano de 2013, tendo apenas em julho de 2018 sido autorizada a 

sua saída para cumprimento da pena em regime semiaberto.

Assim sendo, diante desses fatos, entendo que, por ora, encontra-se 

demonstrada a probabilidade do direito do Requerente para concessão da 

tutela.

Outrossim, o perigo de dano também se encontra evidenciado, uma vez 

que a inscrição do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito acaba por lhe trazer prejuízos no mercado consumidor.

Deste modo, entendo que se faz presente a aparência do bom direito e o 

perigo de dano necessário para a antecipação dos efeitos da tutela para 

os fins pretendidos.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que 

a empresa Requerida realize a baixa imediata das inscrições do nome do 

Requerente nos cadastros de proteção ao crédito, bem como se abstenha 

de realizar novas negativações, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da 

causa.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 16 

de outubro de 2018, às 15h, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, defiro a inversão do ônus probatório, por tratar-se de relação 

consumerista, nos moldes ditados pelo art. 6º, VIII, do CDC, ficando a parte 

Requerida expressamente obrigada a exibir cópia do contrato que embasa 

as cobranças discutidas.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287704 Nr: 15368-71.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.VÁRZEA GRANDE-MT, CARLOS PINTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:OAB/MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 287704.

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, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287791 Nr: 15426-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ORNEL AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 
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OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 287791.

Vistos,

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.

 Outrossim, considerando que na inicial a requerente informa que o de 

cujus deixou valores junto à Caixa Econômica Federal, referentes a FGTS, 

PIS e Seguro de Vida em Grupo, determino seja oficiada a referida 

instituição bancária para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe quanto 

a existência de valores em nome de Ademir Stuchi, CPF n.º 

319.493.121-00.

Sem prejuízo, oficie-se o INSS para informar quem eram os dependentes 

cadastrados em nome do de cujus.

Feito tudo isto, novamente conclusos, sendo certo que por agora não 

vislumbro necessidade de intervenção ministerial, uma vez que a autora é 

maior e capaz.

Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286327 Nr: 14149-23.2018.811.0055

 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: ELIETE DUARTE DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A, BRADESCO 

SEGUROS 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:

 Autos nº: 286327.

Vistos,

Inicialmente, concedo à Requerente os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 99 do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

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 15h30min, 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, defiro a inversão do ônus probatório, diante da hipossuficiência 

técnica da parte Requerente em produzir as provas necessárias, nos 

moldes ditados pelo art. 6º, VIII, do CDC,

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231494 Nr: 20246-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA KROHLING DE SOUZA

 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:

 Autos nº: 231494.

 Vistos,

 Antes de autorizar a liberação do valor bloqueado às fls. 151, entendo 

que deve ser adotada a providência prevista no art. 854, § 2º, do Código 

de Processo Civil.

 Anoto que o bloqueio ocorreu após a citação da devedora, de modo que a 

diligência de fls. 122 não torna prescindível a providência acima.

 Ante o exposto, expeça-se carta precatória para intimação da devedora 

acerca do bloqueio realizado às fls. 151, tal como exige o art. 854, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Caso queira a parte exequente, indicando bens à penhora no domicilio da 

devedora, poderá ser ampliado o objeto da missiva, o que fica desde já 

deferido.

 Registro que a devedora deverá ser advertida na mesma carta precatória 

que este Juízo não lhe intimará de forma pessoal novamente em caso de 

novos bloqueios, devendo constituir advogado nos autos caso queira 

exercer as faculdades do § 3º do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Caso não haja manifestação, fica desde já autorizado o levantamento do 

valor penhorado, tal como requerido às fls. 159/160. Esclareço, porém, 

que todo o valor levantado deverá ser imputado como pagamento parcial 

da dívida, sendo do meu convencimento que não há pertinência no 

destacamento de honorários nesta fase.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 206199 Nr: 19844-60.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERICLES BRITO DOS SANTOS, SILVIO 

ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA 

- OAB:
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 Autos nº: 206199.

Vistos,

Não obstante tenha restado sem êxito o ato de fls. 198, notadamente em 

razão da ausência dos requeridos, as peculiaridades do caso me 

convencem que devo esgotar a tentativa de acordo.

Assim, considerando que a presente ação versa sobre direitos 

disponíveis, com fundamento no art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, 

às 14:00 horas, devendo as partes ser intimadas a comparecerem 

devidamente acompanhadas de seus advogados, com poderes para 

transigir.

Registro que os requeridos deverão ser intimados via Oficial de Justiça 

com a advertência de 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, será o processo saneado e iniciada a fase probatória.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284316 Nr: 12497-68.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR, JOSE 

RICARDO DE SANTIS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284316.

Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela 

de urgência, para que a requerida exclua o nome da parte requerente dos 

cadastros de proteção ao crédito.

Às fls. 38/40 foi indeferida a tutela de urgência postulada.

Contudo, às fls. 44/113, a parte requerente apresentou pedido de 

reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, juntando 

vários outros documentos.

É o necessário à análise e decisão.

Diante da documentação acostada aos autos às fls. 47/113, verifico que a 

parte requerente comprovou o cumprimento integralmente com o acordo 

que fora realizado nos autos de busca e apreensão, de modo que a 

requerida mantem até os dias atuais o nome do autor inscrito no cadastro 

de proteção ao crédito, ao que tudo indica em juízo de cognição sumária, 

indevidamente.

Registro que restou esclarecido o fato do valor acordado não coincidir 

com o valor negativado, tendo sido juntado o contrato de alienação 

fiduciária que originou a ação de busca e apreensão e também a 

negativação, sendo certo que o autor é devedor solidário da obrigação, 

nos termos do item 3 do contrato de fls. 63.

 Por fim, registro apenas que, ao que parece, a parte requerida não se 

atentou, ao ser intimada da sentença homologatória de fls. 106v, que foi 

indeferida a providência pugnada no item 6 do acordo de fls. 102v/104, 

sendo certo que o Juízo de Bauru acabou entendendo que não havia 

necessidade da exclusão do nome do SERASA ser feita judicialmente.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 296 do Código de Processo Civil, 

retifico meu entendimento posterior à luz dos novos documentos juntados 

e defiro a tutela de urgência postulada para determinar a exclusão do 

nome do autor dos órgãos restritivos de crédito referente ao débito em 

discussão nos autos.

 Oficie-se o SCPC para que efetue a exclusão do nome do autor de seus 

cadastros no que tange ao débito em comento, no prazo de 72 horas.

 Ademais, determino o aguardo da audiência de tentativa de conciliação 

designada às fls. 38/40.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283870 Nr: 12187-62.2018.811.0055

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDIVANDO GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 283870.

 Vistos,

 Defiro o pedido de dilação formulado às fls. 20.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação da parte 

autora, intime-a para no prazo de 15 (quinze) dias promover o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 29 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197075 Nr: 12487-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DONIZETE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 197075.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do processo até 27/12/2018.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

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

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 31 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191879 Nr: 8284-24.2015.811.0055

 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: ODAIR ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que intimo a parte requerente para se manifestar sobre a petição 

e documentos de fls. 146/149, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142029 Nr: 1394-74.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BERNARDO VIEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 136.709, MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 142029.

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão do processo requerida às fls. 227 

já ter se exaurido, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se nos autos.

 Ademais, quanto ao pedido de digitalização dos autos, esclareço que na 

presente Comarca ainda não há implantação do sistema PJe, assim, 

tornando-se impossível atender tal solicitação.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220409 Nr: 10367-76.2016.811.0055

 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: ROSELI FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

 Autos nº. 220409.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 79, cumpre-me substituir o perito nomeado por 

outro, conforme estabelece o inciso II do art. 468 do Código de Processo 

Civil.

Assim, nomeio como perito o médico ortopedista Dr. Francisco Antônio 

Canhoto, podendo ser encontrado na Avenida Tancredo de Almeida 

Neves, n.º 641-E, Tangará da Serra/MT, telefone: (65) 3326-1076, nesta 

cidade, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo.

Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários, deverá requerida arcar 

com os honorários, como já determinado às fls. 66/67.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requererem o que de direito.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 31 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199692 Nr: 14530-36.2015.811.0055

 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: RENATO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA MAIS ELETRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 199692.

 Vistos,

Analisando o cumprimento de sentença de fls. 68/72, verifico que os juros 

foram calculados na forma composta.

 Assim, intime-se a requerente para apresentar nova memória de cálculo, 

fazendo-se incidir juros na forma simples, nos exatos termos da sentença 

exequenda.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222799 Nr: 12292-10.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER LEANDRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUI PISCINAS TANGARA DA SERRA, IGUI 

WORD WIDE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRAGA COSTA - 

OAB:66393

 Certifico que o advogado GILSON DA SILVA (OAB/MT 21801) levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275288 Nr: 5215-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO POLO ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BRITO DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/SP 399.971, RAFAEL MESQUITA - OAB:193.189/SP, RODRIGO 

QUINTINO PONTES - OAB:274196/SP

 Autos nº: 275288.

 Natureza: Cautelar.

 Requerente: Ricardo Polo Rotilli.

 Requerida: Plant Defender Tecnologia Agrícola Importação e

Exportação LTDA.

Vistos,

Trata-se de ação de pedido de tutela cautelar em caráter antecedente de 

sustação de protesto e exibição de documentos ajuizada por Ricardo Polo 

Rotilli em face de Plant Defender Tecnologia Agrícola Importação e 

Exportação LTDA, ambos qualificados.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 95/96, pugnaram 

pela homologação do acordo entabulado, bem como pela expedição do 

respectivo alvará judicial.
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É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Outrossim, tratando-se de valor incontroverso, autorizo o levantamento 

dos valores depositados em juízo, mediante a expedição de competente 

alvará em favor da empresa requerida, a serem depositados na conta 

bancária indicada às fls. 95.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Esclareço ainda que deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 

da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255429 Nr: 20987-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEIXOTO

 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:

 Certifico que a advogada LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES (OAB/MT 23380) levou os presentes autos com carga rápida e até 

o presente momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255433 Nr: 20995-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO PEREIRA DE SOUZA

 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:

 Certifico que a advogada LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES (OAB/MT 23380) levou os presentes autos com carga rápida e até 

o presente momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257656 Nr: 22920-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO ROGERIO MARTINS DOS SANTOS

 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:

 Certifico que a advogada LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES (OAB/MT 23380) levou os presentes autos com carga rápida e até 

o presente momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256495 Nr: 21845-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO ROSEENO

 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:

 Certifico que a advogada LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES (OAB/MT 23380) levou os presentes autos com carga rápida e até 

o presente momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256279 Nr: 21660-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VASCO CHAVIER MARTINS

 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:

 Certifico que a advogada LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES (OAB/MT 23380) levou os presentes autos com carga rápida e até 

o presente momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255434 Nr: 20997-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALICE RODRIGUES LEMES

 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:

 Certifico que a advogada LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES (OAB/MT 23380) levou os presentes autos com carga rápida e até 

o presente momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 258467 Nr: 23637-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES MARCHIORI

 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:

 Certifico que a advogada LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES (OAB/MT 23380) levou os presentes autos com carga rápida e até 

o presente momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158698 Nr: 7296-71.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158698.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202941 Nr: 17058-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Autos nº: 202941.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais formulado às fls. 265/266. Proceda-se a conversão da 

ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

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.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161442 Nr: 12060-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - 

SUPERMERCADOS BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Autos nº: 161442.

 Vistos,

Intime-se o Município de Tangará da Serra para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca da quitação do acordo, bem como tomar as 

medidas necessárias para o levantamento dos valores conforme acordo 

de fls. 201/203.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161443 Nr: 12062-70.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - 

SUPERMERCADOS BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Autos nº: 161443.

 Vistos,

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito.

Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224709 Nr: 14008-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DELFINO SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Processo nº: 224709.

Natureza: Execução.

Exequente: Walter Delfino Silva.

Executado: Vagner Melo de Oliveira.

Vistos,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Walter 

Delfino Silva em desfavor de Vagner Melo de Oliveira, ambos já 

qualificados nos autos.

Praticado alguns atos processuais, as partes celebraram acordo durante 

a audiência realizada em outro processo (código 231612, o qual tramita na 

1º Vara Cível da presente Comarca), em que também são partes.

Assim, foi juntada a estes autos cópia da ata de audiência (fls. 41/43), 

requerendo a extinção da presente ação.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento ou de legalidade, uma vez que celebrado por partes 

capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, razão 

pela qual a medida que se impõe é extinção do processo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ademais, promova-se o desentranhamento dos cheques, substituindo-os 

por cópia reprográfica, entregando os originais ao executado.

 Sem custas, tendo em vista que as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita.

 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277724 Nr: 7202-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL FERTIL AGRONEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM 

(OAB/MT 17738) levou os presentes autos com carga VISTA e até o 

presente momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 236817 Nr: 3756-73.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER MELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DELFINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/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

 Processo nº: 236817.

Natureza: Embargos.

Embargante: Vagner Melo de Oliveira.

Embargado: Walter Delfino Silva.

Vistos,

Trata-se de embargos à execução oposto por Vagner Melo de Oliveira em 

desfavor de Walter Delfino Silva, ambos já qualificados nos autos.

Diante da petição 39/43 acostada aos autos em apenso (código 224709), 

a qual informa a composição amigável entre as partes em que atinge o 

presente feito, a extinção do mesmo é medida que se impõe.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento ou de legalidade, uma vez que celebrado por partes 

capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, razão 

pela qual a medida que se impõe é extinção do processo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Sem custas, tendo em vista que as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita.

 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 120939 Nr: 126-53.2010.811.0055

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MIRANDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 120939.

Vistos,

 Realizados vários atos processuais, a parte requerente foi intimada 

pessoalmente (fls. 198-Vº) para dar prosseguimento ao feito, tendo esta 

permanecida inerte, conforme certidão de fls. 199.

 Intimada via DJE nº 10158, publicado em 15/12/2017 para efetuar o 

pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, e pessoalmente, 

conforme AR de fls. 198-Vº, para dar prosseguimento ao feito, sob a 

advertência de que seu silêncio implicaria na extinção do mesmo, a parte 

autora manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 199.

 É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Verifico dos autos que, apesar de intimada via DJE e 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, a parte autora permaneceu inerte (fls. 199).

Verifico ainda que este Juízo já havia extinguido o processo por abandono 

às fls. 158/159, tendo sido esta decisão anulada às fls. 172/174.

Ante o exposto, como meio de extrema cautela, antes de novamente 

extinguir o processo, determino que seja novamente intimada a parte 

requerente, na pessoa de seu advogado, via DJE, bem como expeça-se 

mandado de intimação a ser cumprido via Oficial de Justiça como diligência 

do Juízo, tudo com a advertência para que o autor possa dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, na forma do art. 485-III do 

CPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 31 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286414 Nr: 14227-17.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 
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MÉDICO, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAGRAN TANGARÁ - CORREIAS E 

MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20237, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:OAB/MT 13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656

 Autos n.º 286414.

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, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286377 Nr: 14188-20.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA-PR, MASSA FALIDA DA TEIXEIRA 

JUNIOR COM. CEREAIS E MANUFATURADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO VANDERLEI CARLOTTO SIMMI, 

CREUZA BARBOSA VILAS BOAS SIMMI, LUIZ VITOR CERON, VALDEVINA 

FERREIRA BARBOSA CERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA BOMBONATTO 

- OAB:24369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Certifico que a advogada THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT (OAB/MT 

18293) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285532 Nr: 13486-74.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.INDAIATUBA-SP, BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos n.º 285532.

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, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216626 Nr: 7185-82.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Autos nº: 178306.

Vistos,

Adi Luiz Becker e Bradesco Saúde S/A entabularam acordo extrajudicial 

(fls. 189) e pugnaram por sua homologação.

Assim, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado às fls. 189.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ademais, sem prejuízo, recebo o pedido de cumprimento de sentença 

referente aos honorários sucumbenciais formulado às fls. 190/191. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

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.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178306 Nr: 20433-86.2014.811.0055

 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: Adi Luiz Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY JANAINA BECKER - 

OAB:8666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Autos nº: 178306.

Vistos,

Adi Luiz Becker e Bradesco Saúde S/A entabularam acordo extrajudicial 

(fls. 189) e pugnaram por sua homologação.

Assim, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado às fls. 189.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ademais, sem prejuízo, recebo o pedido de cumprimento de sentença 

referente aos honorários sucumbenciais formulado às fls. 190/191. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.
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 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

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.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 190100 Nr: 6731-39.2015.811.0055

 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: MEA, MARLENE ARRUDA FELICIANO DE SÁ

 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,

Oportunize-se ao patrono original do autor para que proceda a 

regularização de sua representação processual pra o prosseguimento do 

feito.

Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o autor, por meio de seu atual 

representante legal, para que regularize a representação processual 

deste, para o prosseguimento do feito, com nova designação de pericia, 

sob pena extinção do feito sem julgamento do mérito.

Após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público e então 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 120830 Nr: 22-61.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que a certidão de óbito de Geraldo Ferreira faz menção 

há existência de herdeiros, intime-se a herdeira para que esclareça 

quanto a existência de outros herdeiros, oportunizando-se inclusive a 

regularização processual em relação aos mesmos, bem como atualize os 

cálculos que instruíram a inicial.

Após, informada pela parte a inexistência de outros herdeiros e sendo 

desde já homologada a habilitação da peticionária, renove-se a vista ao 

INSS para eventual oferecimento de impugnação ao pedido de 

cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121713 Nr: 837-58.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE OLIVEIRA 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-se que da simples análise dos documentos que instruiram a 

inicial, atinentes ao RG e CPF permitem confirmar a idoneidade da Certidão 

de Óbito e confirmar a regularidade da habilitação dos herdeiros de 

Francisca de Oliveira.

Considerando-se que a divergênia entre o nome constante dos 

documetnos pessoais e da certidão de óbito decorreu de separação 

posterior a emissão dos documentos que instruiram a inicial e que os 

documentos que instruiram a inical são aptos a comprovar a qualidade de 

herdeiros dos descententes de Francisca de Oliveira da Sival, homologo o 

pedido de habilitação dos mesmos, determinando ainda a retificação nos 

registros dos autos para a correta identificação da autora, Francisca de 

Oliveira.

Outrossim, vista ao INSS e ciência ao Ministério Publico quanto ao teor da 

presente decisão.

Não sendo apresetndos recursos quanto a presente, expeça-se alvará 

para levantamento dos valores depositados nos autos aos respectivos 

herdeiros, na forma requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137119 Nr: 7429-84.2011.811.0055

 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 QUITÉRIA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que o beneficio concedido tem natureza temporária, não 

vislumbro qualquer descumprimento a decisão judicial na cessação 

administrativa do mesmo após o termino do litigio, devendo a parte 

interessada em caso de divergência em relação a decisão administativa 

promover o recurso adequado ou ajuizar nova ação visando o 

reestabelecimento do benefício, não sendo esta a via adequada para 

reestabelecimento de beneficio temporário já concedido, implantado e 

cessado.

Outrossim, prossiga-se o feito nos termos da decisão de fls. 157.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118498 Nr: 8458-43.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO DE SANTANA

 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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119515 Nr: 9444-94.2009.811.0055

 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: JANETE NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266756 Nr: 29664-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELI DE ALBUQUERQUE RECART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PAYO GARCIA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 29664-35.2017 (Cód. 266756)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que não houve expediente forense na data da audiência 

agendada, conforme se extrai da fl. 69, redesigno o ato para o dia 19 de 

outubro de 2018, às 13h15min.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252534 Nr: 18908-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE LEITE DA SILVA, RICARDO MOTA DA 

SILVA, RAFAEL MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Assiste razão ao procurador autárquico, visto que não trata o feito de 

ação promovida em desfavor do INSS, sendo certo que sequer há pedido 

condenatório apresentado como mesmo, tratando-se o feito de simples 

procedimento de jurisdição voluntária atinente a emissão alvará judicial 

para levantamento de valores por dependente do segurado.

Assim, de rigor a exclusão do INSS do polo passivo que sequer existe na 

presente via de jurisdição voluntária.

Outrossim, afastada a Fazenda Pública do polo passivo e não 

vislumbrando interesse publico apto a justificar a manutenção da 

Competência da Vara da Fazenda Pública, declino da competência do 

presente feito que deve ser encaminhado para redistribuição para uma 

das Varas Civeis desta Comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192032 Nr: 8430-65.2015.811.0055

 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: JOSE GERMANO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Abra-se vista ao INSS para que comprove a implantação do Benefício ou 

Justifique a demora na implantação do Benefício sob pena de nova 

majoração do preceito cominatório já fixado, que neste momento, limito ao 

montante de R$ 70.000,00.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 222123 Nr: 11791-56.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CEZAR VIVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 
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ODENIR LOPES MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA GISELE MAIA SPINOLA - 

OAB:8678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON DE ARRUDA PINTO - 

OAB:2425

 Processo n.º 11791-56.2016 (Cód. 222123)

VISTOS, ETC.

 Ante o teor do acordão proferido consoante fl. retro, no qual foi 

reconhecida a competência da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca da Capital, para julgar e processar o presente feito, declino da 

Competência e, por conseguinte, determino a remessa dos autos ao d. 

Juízo competente.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 166051 Nr: 5165-89.2014.811.0055

 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: IELITA GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 166051

 Vistos,

Tratam o feito de ação previdenciária visando a concessão de pensão por 

morte em favor de Ielita Guimarães da Silva em razão do falecimento do 

seu cônjuge Leobino Rodrigues da Silva.

Após regular trâmite processual foi proferido acóirdão reconhecendo a 

nulidade do processo ante a ausência de comprovação de prévio pedido 

administrativo apto a demonstrar a existência de pretensão resistida.

Oportunizada a regularização do processo o autor apresentou 

documentos de fls. 132 e 148 visando a demonstração da pretensão 

resistida.

È o breve relatório., Fundamento. Decido.

Com efeito, os documentos de fls. 132 e 148 são inidôneos para 

demonstrar a existência de pretensão resistida, visto que do primeiro 

consta desistência da autora e o segundo se refere a pensão por idade 

da autora e que portanto é imprestável para a demonstração da pretensão 

resistida quanto a pensão por morte objeto destes autos..

Assim, inviável o prosseguimento do feito sem que a autora apresente 

comprovação idônea de que há pretensão resistida, portanto, consigno o 

prazo de 30 dias para que a autora comprove o requerimento 

administrativo, prosseguindo-se o feito nos termos da decisão de fls. 122, 

ressaltando que em caso de nova desistência da autora quanto ao pedido 

administrativo implicará no reconhecimento desse juiízo da inexistência de 

pretensão resistida, com a extinção do presente feito sem julgamento do 

mérito.

Permanecendo o patrono da autora inerte, intime-se pessoalmente a 

mesma para regularizar o presente feito, no prazo legal, sob pena de 

extinção do mesmo sem julgamento do mérito.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de agosto de 2018.

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129780 Nr: 8619-19.2010.811.0055

 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: SEBASTIÃO LAZARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 129780.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que não houve pedido de 

antecipação de tutela para implantação imediata do benefício e, 

logicamente o seu deferimento.

 Diante disso, indefiro os pedidos de fls. 146 e fls. 157.

 Por outro lado, como não há mais juízo de admissibilidade recursal em 

primeiro grau e considerando que a parte apelada já apresentou 

contrarrazões, cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 130116 Nr: 8963-97.2010.811.0055

 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 DAS GRAÇAS NEVES

 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:

 Autos nº: 130116.

 Vistos,

 Como não há mais juízo de admissibilidade recursal em primeiro grau e 

considerando que a parte apelada já apresentou contrarrazões, 

cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 203518 Nr: 17542-58.2015.811.0055

 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): MARIA DA PIEDADE CARDOSO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Certifico que a sentença de fl. 21 e fl. 26, transitou em julgado, sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150999 Nr: 11110-28.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO DE SOUZA

 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,

Cumpra-se a decião de fls. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133472 Nr: 3444-10.2011.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA LEANDRO JOSE

 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:

 Autos nº: 133472.

 Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente se manteve inerte 

após ser intimada para se manifestar sobre a impugnação apresentada 

pelo INSS, fazendo crer que concorda com a mesma.

 Ante o exposto, acolho a impugnação e homologo os cálculos 

apresentados pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto 

no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 103410 Nr: 2263-76.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MARIA DE LIMA

 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,

Intime-se, pessoalmente, a sucessora da autora identificada a fls. 222 

cientificando-lhe do montante consignado nos autos, para que providencie 

a habilitação de todos os dependentes/sucessores para regularização do 

feito e levantamento dos valores devidos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129627 Nr: 8463-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE FATIMA ZANESCO, ELIZABETH 

APARECIDA ZANESCO DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS ZANESCO

 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,

Considerando-se que os dependentes do de cujus já se habilitaram, 

cumpra-se a decisão de fls. 156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148324 Nr: 8204-65.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS, GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8204-65.2012 (Cód. 148324)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 
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devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149888 Nr: 9878-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 149888.

 Vistos,

 Em respeito ao princípio do contraditório, diga o INSS sobre os novos 

documentos juntados pela parte autora.

 Após, novamente conclusos para decisão.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174574 Nr: 16480-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SAMPAIO DA ROCHA

 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:

 ... 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129370 Nr: 8213-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DOS SANTOS

 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:

 Autos nº: 129370.

 Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente se manteve inerte 

após ser intimada para se manifestar sobre a impugnação apresentada 

pelo INSS, fazendo crer que concorda com a mesma.

 Ante o exposto, acolho a impugnação e homologo os cálculos 

apresentados pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto 

no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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:
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 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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144481 Nr: 4093-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA INDALECIO MANSANO

 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:

 Autos nº: 144481.

 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:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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 
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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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155995 Nr: 4604-02.2013.811.0055

 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 DA GLORIA DA SILVA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 155995.

 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 5/2018-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:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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 
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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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178618 Nr: 20751-69.2014.811.0055

 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: ANTONIO ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 178618.

 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 5/2018-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:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 230 de 571



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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169282 Nr: 10171-77.2014.811.0055

 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: ELIZIANE RODRIGUES DE LIMA

 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:

 Autos nº: 169282.

 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 5/2018-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:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167622 Nr: 7844-62.2014.811.0055

 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: JURANDIR MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 167622.

 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 5/2018-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:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137698 Nr: 8063-80.2011.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: MANOEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 137698.

 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 5/2018-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:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147022 Nr: 6778-18.2012.811.0055

 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 PEREIRA AMORIM

 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:
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 Autos nº: 147022.

 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 5/2018-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:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 110946 Nr: 1164-37.2009.811.0055

 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: ELIZEU GONÇALVES

 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:

 Autos nº: 110946.

 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 
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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 5/2018-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:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196555 Nr: 12100-14.2015.811.0055

 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 ELIZABETE DANTAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 196555.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de reconsideração formulado às fls. 122/123 tendo em 

vista que o Recurso Extraordinário 579.431/RS utilizado como fundamento 

da decisão de fls. 118, transitou em julgado em 16/08/2018, conforme 

certidão em anexo.

 Por conseguinte, homologo os cálculos apresentados pela parte 

exequente às fls. 116/117.

 Decorrido o prazo recursal sem manifestação pelas partes, cumpra-se o 

Sr. Gestor conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 
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feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159334 Nr: 8199-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILZA BARTOLOMEU DOS SANTOS

 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:

 Autos nº: 159334.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Milza Bartolomeu 

dos Santos em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

 A parte exequente requereu às fls. 103 o cumprimento de sentença do 

valor de R$ 54.818,07, referente a benefícios atrasados e honorários 

advocatícios de sucumbência.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 109/110 alegando o excesso de execução de R$ 8.999,15, haja 

vista a incorreta aplicação de juros de mora e índice de correção 

monetária.

 Instada a se manifestar, a parte exequente alegou às fls. 116/118 a 

inexistência de excesso de execução.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 535, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

 A parte executada alegou o excesso de execução de R$ 8.999,15.

 A parte executada afirmou que a parte exequente não especificou qual a 

taxa de juros moratórios aplicada em seu cálculo, sustentando que as 

taxas de juros devem ser aplicadas da seguinte forma: 12% a.a. até 

06/2009; 6% a.a. até 06/2012 e; correspondente à Poupança (dia 1º) em 

diante.

 Em análise às fls. 104 verifico que a parte exequente esclareceu que os 

juros de mora foram computados a partir da citação, de forma simples, a 

razão de 0,5% a.m. até 06/2012 e juros remuneratórios das cadernetas de 

poupança a partir de 01/07/2012.

 Assim, considerando que a parte exequente esclareceu as taxas de juros 

de mora utilizadas e que estas se encontram em consonância com as 

taxas que a parte executada alega ser correto, não há que se falar em 

excesso de execução nesse aspecto.

 A parte executada também alegou que a parte exequente não indicou qual 

o índice de correção monetária que utilizou, assim, argumentou que 

realizou os cálculos com os índices aplicáveis as execuções contra a 

fazenda pública.

 Também não merece prosperar essa alegação, pois conforme fls. 104 a 

parte exequente informou que atualizou o valor com os índices do IPCA, o 

que se encontra em consonância com a sentença.

 Assim, afasto a alegação de excesso de execução.

 Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, pois 

não demonstrado o alegado excesso.

 Homologo as planilhas de cálculo apresentada pela parte exequente às 

fls. 105 e fls. 121.

Cumpra-se o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

 Sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais mediante a 

exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 

8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução da 

quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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 
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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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173397 Nr: 15074-58.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES COITINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 173397.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Antonio Alves 

Coitinho em face de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos já 

qualificados.

 A parte exequente requereu às fls. 47/64 o cumprimento de sentença do 

valor de R$ 28.637,25, referente a benefícios atrasados, honorários de 

sucumbência e multa diária.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 69/77 alegando o excesso de execução no valor de R$ 13.892,70, 

sustentando que a diferença alcançada se dá em razão do abatimento das 

parcelas atrasadas com os valores recebidos a título BPC/LOAS e a 

aplicação da correção monetária em conformidade com a sentença.

 Às fls. 93 a parte exequente informou que não houve na sentença 

qualquer menção de dedução de valores recebidos a título de LOAS, bem 

como que o seu cálculo está pautado nas informações contidas na 

sentença.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 535, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

 A parte executada alegou o excesso de execução, aduzindo que a parte 

exequente não procedeu com a compensação das parcelas atrasadas 

com os valores recebidos a título BPC/LOAS e aplicou a correção 

monetária em desconformidade com a sentença.

 Quanto à possibilidade de compensação das parcelas atrasadas com os 

valores recebidos a título BPC/LOAS, o § 4º, do art. 20, da Lei nº 8472/93 

impede expressamente a acumulação do benefício de prestação 

continuada com qualquer outro da Seguridade Social ou de outro regime:

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

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

 (...)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 

outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de 

natureza indenizatória.”

 Diante disso, ainda que a compensação dos valores recebidos a título de 

LOAS não foi reconhecida na sentença, entendo que devem ser 

deduzidos do benefício pleiteado no mesmo período, em razão do 

impedimento de acumulação. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. 

CUMULAÇÃO COM O BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. 1. Sentença proferida na 

vigência do NCPC e, assim, a hipótese não enseja o reexame obrigatório, a 

teor art. 496, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil. 2. A concessão do 

benefício pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho 

rural, cumprindo-se o prazo de carência, mediante início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

3. Requisito etário: 15.01.2008 (nascimento em 15.01.1948). Carência: 

13,5 anos. 4. Início de prova material: certidão de casamento celebrado em 

1973 (fl. 09), e a certidão de nascimento do filho ocorrido em 1985 (fl. 10), 

ambas constando a qualificação de rurícola do requerente; bem assim a 

CTPS com registros de vínculos rurais entre 1998 a 2006 (fls. 14/16), é 

prova plena do período registrado e início de prova material para o 

restante da carência. 5. A prova oral produzida nos autos confirma a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora (fls. 116/117). 6. Honorários 

de advogado: 10% sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença. 7. As 

parcelas recebidas a título de amparo assistencial, devidamente 

comprovadas nos autos, devem ser deduzidas dos valores devidos à 

parte, por força da decisão judicial que reconheceu o seu direito à 

aposentadoria rural, nos termos do disposto no artigo 20, § 4º, da Lei 

8.742/93. 8. A implantação do benefício deve se dar em 30 dias (obrigação 

de fazer), por aplicação do art. 497 do NCPC. 9. Atrasados: a correção 

monetária deve observar o novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária a 

ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda 

Pública. Juros moratórios conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 10. Apelação 

parcialmente provida, nos termos do item 6. De ofício, fixar o IPCA-E como 

índice de atualização monetária.A Turma, por unanimidade, deu parcial 

provimento à apelação, de ofício, fixou o IPCA-E como índice de 

monetária.” (TRF-1, AC 00163240220104019199, DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

DATA:10/11/2017) (Original sem grifo)

 Ademais, registro que o INSS comprovou o pagamento do benefício 

assistencial durante o período executado, conforme documentos de fls. 

75/77, o qual, inclusive não foi negado pela parte exequente.

 No que tange à correção monetária, verifico que razão assiste ao INSS, 

tendo em vista que restou determinado na sentença de fls. 37/40 a 

aplicação do IPCA-E e a parte exequente utilizado critério diverso, 

conforme cálculo de fls. 50.

Portanto, verifico que o cálculo apresentado pelo INSS às fls. 74/74-vº 

representa a correta aplicação do que restou determinado na sentença.

 Por outro lado, verifico que, dentre os valores executados, está incluída a 

multa pelo descumprimento da antecipação de tutela concedida na 

sentença, na importância de R$ 14.260,49.

Contudo, o descumprimento da obrigação de fazer imposta ao executado 

enseja a incidência das astreintes, que não possuem natureza 

indenizatória, compensatória ou reparatória, mas sim coercitiva, pois 

objetiva vencer a obstinação do devedor ao não cumprimento das 

obrigações.

Por outro lado, consoante o § 1º do art. 537 do CPC, o juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento da parte, modificar o valor da multa ou excluí-la, 

caso verificar que se tornou insuficiente ou excessiva.

 Nessa esteira, analisando os autos, verifico que foi determinada na 

sentença a implantação da aposentadoria por idade rural no prazo de 30 

dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, de modo que o INSS foi 

intimado da referida sentença em 03/06/2015 (fls. 41-vº) e o benefício 

implantado em 01/09/2015 (fls. 51).

Com efeito, embora tenha havido atraso no cumprimento da ordem, vale 

destacar que a parte exequente já vinha recebendo benefício assistencial 

no mesmo valor desde 06/06/2008 (fls. 75/77), na medida em que não 

visualizo qualquer prejuízo para a parte exequente em razão do atraso.

Portanto, considerando que não houve prejuízo e que a ordem judicial foi 

cumprida, entendo que a multa diária é indevida. Nesse sentido o julgado

 “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA. ATRASO. 
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CUMPRIMENTO. ORDEM JUDICIAL. APELAÇÃO AUTÁRQUICA CONHECIDA 

E PROVIDA. - Não há óbice, no ordenamento jurídico, para a aplicação de 

multa fixada por atraso no cumprimento de decisão judicial. - No caso, 

depreende-se que o INSS foi condenado a implantar aposentadoria por 

tempo de contribuição, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (fls. 38, 39 e 

42). - Referida ordem chegou até o INSS em 17/10/2014. No entanto, a 

ordem somente foi cumprida em março de 2015. - Vale destacar que o 

segurado já vinha recebendo outro benefício - aposentadoria por idade 

(concedido na via administrativa, DIB 16/9/2013) - com a renda mensal de 

R$ 1.184,56. - Embora tenha havido atraso no cumprimento da ordem - 

implantação de aposentadoria por tempo de contribuição (com renda inicial 

de R$ 788,00, valor menor, portanto, do que aquele que vinha recebendo 

em virtude da aposentadoria por idade), a autarquia acatou o comando 

judicial. - Assim, no caso, ausente o prejuízo e cumprida a ordem judicial, a 

multa deve ser relevada. - Deverá o segurado arcar com os honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excedente entre o 

valor da condenação aqui fixado e o pretendido. Porém, fica suspensa a 

exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da 

justiça gratuita. - Apelação autárquica conhecida e provida.” (TRF 3ª 

Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2185315 - 

0028972-72.2016.4.03.9999, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO 

ZACHARIAS, julgado em 21/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/03/2018 ) 

(Original sem grifo)

 Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pela parte executada 

às fls. 69/73 para reconhecer excesso de execução e, por consequência 

homologo os cálculos por ela apresentados às fls. 74/74-vº.

A título de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, 

condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios os 

quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% 

do valor do excesso reconhecido.

 Contudo, fica esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos 

do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da 

gratuidade de justiça (fls. 21-vº).

 Decorrido o prazo recursal sem manifestação pelas partes, cumpra-se o 

Sr. Gestor conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143353 Nr: 2857-51.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE SOUZA LOBO

 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:

 Autos nº: 143353.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Sebastião de Sousa 

Lobo em face de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos já 

qualificados.

 A parte exequente requereu às fls. 133/139 o cumprimento de sentença 

do valor de R$ 18.881,39, referente a benefícios atrasados e honorários 

de sucumbência.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 142/145 alegando o excesso de execução no valor de R$ 4.942,08, 

sustentando que a diferença alcançada se dá em razão da parte 

exequente ter utilizado parcelas já pagas para o cálculo dos honorários 

advocatícios e incluído o 13º salário do ano de 2012.

 Às fls. 148/151 a parte exequente concordou com o cálculo apresentado 

pelo INSS em relação às parcelas vencidas, se insurgindo quanto ao valor 

dos honorários advocatícios.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 535, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que às fls. 148/151 

houve a concordância pela parte exequente do cálculo apresentado pelo 

INSS em relação às parcelas vencidas, se insurgindo apenas quanto à 

base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios.

 No que diz respeito à base de cálculo de incidência da verba honorária, 

restou determinado na sentença de fls. 123/125 que esta deve incidir 

sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Assim, o cálculo dos honorários advocatícios deverá se limitar às parcelas 

pleiteadas no cumprimento de sentença. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM VALORES 

RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. GRATIFICAÇÃO 

NATALINA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA EM 

PARTE. 1. Na fase de execução, verificou-se que a parte autora vinha 

recebendo o benefício assistencial (LOAS), no valor de um salário-mínimo, 

de modo que haveria de ser feita a compensação de benefícios, não 

restando valores a receber, o que ensejou discussão quanto ao 13º 

salário e o valor dos honorários advocatícios, arbitrados com base no 

valor da condenação. 2. O benefício assistencial não dá ensejo ao 

pagamento de 13º salário, ao passo que a aposentadoria por idade 

confere tal direito. 3. Conforme a relação de créditos juntada aos autos 

(fls. 65/66), faz jus à apelante ao pagamento do 13º salário proporcional 

ao período compreendido entre 07/2008 e 12/2008, considerando que não 

há comprovação de que a gratificação natalina do aludido período tenha 

sido paga administrativamente após a implantação da aposentadoria (fls. 

62). 4. O pagamento de benefício de mesmo valor na via administrativa 

permite a compensação de valores reconhecidos judicialmente, restando 

extinta a execução, sob pena de recebimento em duplicidade, salvo 

quanto a eventuais quantias remanescentes, como é o caso do 13º salário 

proporcional. 5. Na hipótese dos autos, a sentença condenou o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da 

condenação. Limitando-se as parcelas pretéritas ao 13º salário 

proporcional, ora reconhecido, a tal valor ficará limitado o cálculo dos 

honorários advocatícios. 6. Nos feitos processados perante a Justiça 

Estadual, o INSS é isento do pagamento de custas (inclusive despesas 

com oficial de justiça) nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia, 

Mato Grosso e Piauí. 7. Apelação da parte autora provida em parte.A 

Turma, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO DA 

PARTE AUTORA. (TRF-1, AC 00236126420114019199, JUIZ FEDERAL 

EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 
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DATA:07/04/2016) (Original sem grifo)

Portanto, o cálculo apresentado pelo INSS às fls. 144 representa a correta 

aplicação do que restou determinado na sentença.

Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pela parte executada 

às fls. 142/143 para reconhecer excesso de execução e, por 

consequência homologo os cálculos por ela apresentado às fls. 144.

A título de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, 

condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios os 

quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% 

do valor do excesso reconhecido.

 Contudo, fica esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos 

do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da 

gratuidade de justiça (fls. 46).

 Decorrido o prazo recursal sem manifestação pelas partes, cumpra-se o 

Sr. Gestor conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170662 Nr: 11977-50.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORINA LUIZA DE SOUSA OLIVEIRA

 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:

 Autos nº: 170662.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Honorina Luiza de 

Sousa Oliveira em face de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos já 

qualificados.

 A parte exequente requereu às fls. 65/68 e fls. 69/71 o cumprimento de 

sentença do valor de R$ 23.962,80, referente a benefícios atrasados, e 

honorários de sucumbência e o valor de R$ 17.000,00 a título de multa 

diária.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 76/81 alegando o excesso de execução sustentando que os 

valores pleiteados foram pagos administrativamente, bem como requereu o 

afastamento da multa diária.

 Às fls. 84/87 a parte exequente concordou com o abatimento das 

parcelas pagas administrativamente, se insurgindo apenas quanto aos 

honorários advocatícios e os valores referente ao 13º salário de todo o 

período da execução.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 535, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

 Analisando os autos, verifico que o ponto controvertido se restringe ao 

direito de recebimento dos honorários advocatícios e dos valores 

referente ao 13º salário, tendo em vista que a parte exequente recebeu o 

benefício assistencial durante todo o período executado.

 Nessa esteira, considerando que o benefício assistencial não dá ensejo 

ao pagamento de 13º salário e que a aposentadoria por idade confere tal 

direito, entendo que é devido o pagamento do 13º salário referente aos 

anos de 2013 e 2014, tendo em vista que houve o pagamento no ano de 

2015, conforme documento de fls. 79 (09/2015 e 11/2015).

 Por outro lado, no que diz respeito à base de cálculo de incidência da 

verba honorária, restou determinado na sentença de fls. 55/58, que esta 

deve incidir sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Assim, o cálculo dos honorários advocatícios deverá se limitar às parcelas 

do 13º salário referente aos anos de 2013 e 2014. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM VALORES 

RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. GRATIFICAÇÃO 

NATALINA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA EM 

PARTE. 1. Na fase de execução, verificou-se que a parte autora vinha 

recebendo o benefício assistencial (LOAS), no valor de um salário-mínimo, 

de modo que haveria de ser feita a compensação de benefícios, não 

restando valores a receber, o que ensejou discussão quanto ao 13º 

salário e o valor dos honorários advocatícios, arbitrados com base no 

valor da condenação. 2. O benefício assistencial não dá ensejo ao 

pagamento de 13º salário, ao passo que a aposentadoria por idade 

confere tal direito. 3. Conforme a relação de créditos juntada aos autos 

(fls. 65/66), faz jus à apelante ao pagamento do 13º salário proporcional 

ao período compreendido entre 07/2008 e 12/2008, considerando que não 

há comprovação de que a gratificação natalina do aludido período tenha 

sido paga administrativamente após a implantação da aposentadoria (fls. 

62). 4. O pagamento de benefício de mesmo valor na via administrativa 

permite a compensação de valores reconhecidos judicialmente, restando 

extinta a execução, sob pena de recebimento em duplicidade, salvo 

quanto a eventuais quantias remanescentes, como é o caso do 13º salário 

proporcional. 5. Na hipótese dos autos, a sentença condenou o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da 

condenação. Limitando-se as parcelas pretéritas ao 13º salário 

proporcional, ora reconhecido, a tal valor ficará limitado o cálculo dos 

honorários advocatícios. 6. Nos feitos processados perante a Justiça 

Estadual, o INSS é isento do pagamento de custas (inclusive despesas 

com oficial de justiça) nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia, 

Mato Grosso e Piauí. 7. Apelação da parte autora provida em parte.A 

Turma, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO DA 

PARTE AUTORA. (TRF-1, AC 00236126420114019199, JUIZ FEDERAL 

EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:07/04/2016) (Original sem grifo)

Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pela parte 

executada às fls. 76/81 para reconhecer excesso de execução.

A título de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, 

condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios os 

quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% 

do valor do excesso reconhecido.

 Contudo, fica esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos 

do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da 

gratuidade de justiça (fls. 32-vº).

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar nova 

memória de cálculo nos termos da presente decisão.

 Após, intime-se o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social acerca da 

nova memória de cálculo.
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 Não havendo insurgência, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153500 Nr: 2157-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIO DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Autos nº: 153500.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria Antonio dos 

Santos Lima em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

 A parte exequente requereu às fls. 68 o cumprimento de sentença do 

valor de R$ 46.176,86, referente a benefícios atrasados e honorários 

advocatícios de sucumbência.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 77/80 alegando o excesso de execução de R$ 8.161,70.

 Instada a se manifestar, a parte exequente alegou às fls. 84 a 

inexistência de excesso de execução.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 535, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

 A parte executada alegou o excesso de execução de R$ 8.161,70, 

afirmando que a diferença a menor se deu porque a parte exequente 

considerou como data final 15/06/2016, quando o correto seria 

14/06/2016, data anterior ao início do pagamento.

 Assiste razão a parte executada quanto a essa alegação, pois conforme 

HISCRE de fls. 81v, o pagamento do benefício teve início em 15/06/2016, 

de modo que a data final para o cálculo deve ser 14/06/2016, data anterior 

ao início do pagamento.

 Assim, o cumprimento de sentença deve compreender o período de 

14/01/2013 (da DIB – data do requerimento administrativo) a 14/06/2016 

(data anterior a DIP), de modo que reconheço o excesso de execução em 

razão da inclusão do dia 15/06/2016 no cálculo.

 A parte executada alegou também que a parte exequente calculou os 

honorários de sucumbência sobre todas as parcelas da execução, 

quando no acórdão restou determinado que deve incidir apenas sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença.

 Com razão a parte executada, pois conforme sentença de fls. 44/46 os 

honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, que ocorreu em 16/09/2013, o que 

não foi observado pela parte exequente em seu cálculo de fls. 69.

 Desse modo, reconheço o excesso de execução neste aspecto, devendo 

os honorários de sucumbência corresponderem a 10% sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença (16/09/2013).

 A parte executada alegou que a parte exequente incluiu indevidamente o 

13º salário do ano de 2016 no cálculo, sob o argumento de que referida 

verba ainda não estaria vencida e seria paga administrativamente.

 A alegação da parte executada merece ser acolhida, pois o 13º do ano 

de 2016 ainda seria pago dentro do cronograma de pagamentos do INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social, razão pela qual, não deveria ter sido 

incluída no cálculo do débito.

 Desse modo, reconheço o excesso de execução no que tange a inclusão 

do 13º referente ao ano de 2016.

 Por fim, a parte executada alegou que a parte exequente não utilizou os 

índices determinados pela Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, 

tendo utilizado o INPC.

 Em análise ao título judicial, verifico que não foi consignado qual o índice 

de correção monetária a ser utilizado para o cálculo das parcelas em 

atraso, razão pela qual, deve ser observado o julgamento proferido pelo 

STF na repercussão geral do recurso RE 970.947 segundo o qual:

 “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das 

condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial 

da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição 

desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez 

que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de 

preços da economia”.

 Assim, não há ilegalidade no índice utilizado pela parte exequente, de 

modo que deixo de reconhecer qualquer excesso de execução nesse 

aspecto.

 Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, para reconhecer o excesso de execução no que tange a 

inclusão do dia 15/06/2016, devendo o cumprimento de sentença 

compreender o período de 14/01/2013 a 14/06/2016; o excesso de 

execução quanto aos honorários de sucumbência, devendo ser calculado 

sobre 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença 

(16/09/2013); bem como o excesso de execução quanto à inclusão do 13º 

salário do ano de 2016, devendo essa parcela ser excluída do débito.

 A título de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, 

condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios os 

quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% 

do valor do excesso reconhecido, ficando esta condenação com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de 

Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar nova 

memória de cálculo nos termos da presente decisão.

 Após, intime-se o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social acerca da 

nova memória de cálculo.

 Não havendo insurgência, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais mediante a 

exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 

8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução da 

quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 
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CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133131 Nr: 3050-03.2011.811.0055

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NAIR MARIA DE OLIVEIRA, JOÃO DE 

PAULA, RAFAEL DE OLIVEIRA PAULA, DANIEL DE OLIVEIRA PAULA

 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:

 Autos nº: 133131.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

 Executado: Nair Maria de Oliveira.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social em desfavor de Nair Maria de Oliveira, visando 

a restituição dos valores recebidos em sede de tutela antecipada, que 

posteriormente foi revogada em razão da extinção do processo.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 148/151, requerendo a improcedência do pedido de devolução dos 

valores, por possuir caráter alimentar, além de ser hipossuficiente.

 É o necessário à análise e decisão.

 O cerne da questão cinge-se na possibilidade de se exigir a restituição de 

valores recebidos a título de benefícios previdenciários em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente revogada.

 Em que pesem os posicionamentos contrários, filio-me ao entendimento de 

ser incabível a devolução pelos segurados do Regime Geral da 

Previdência Social de valores recebidos por força de decisão judicial 

antecipatória dos efeitos da tutela, posteriormente revogada, quando 

demonstrado que o recebimento se deu de boa-fé, a condição de 

hipossuficiente do segurado, bem como em razão da natureza alimentar 

dos benefícios previdenciários.

 Nesse sentido, coleciono os seguintes julgados do STF:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE 

DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. 1. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício 

previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de 

decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu 

caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a 

impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo 

segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da 

Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (ARE nº 734.242/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro 

Roberto Barroso, DJe de 8/9/15).

 “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO RECEBIDO POR FORÇA DE 

DECISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ART. 115 DA LEI 8.213/91. 

IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ E CARÁTER ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. 

ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.9.2008. A jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido de que o benefício previdenciário recebido de 

boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial não está sujeito à 

repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar. Na hipótese, não 

importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei 8.213/91, o 

reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da impossibilidade de desconto 

dos valores indevidamente percebidos. Agravo regimental conhecido e 

não provido.” (ARE 734.199 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 

DJe 23.9.2014).

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO 

TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA 

URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO DE VANTAGEM 

ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM 

JULGADO. NATUREZA ALIMENTAR E A PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ 

AFASTAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A 

REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no 

sentido do descabimento da restituição de valores percebidos 

indevidamente em circunstâncias, tais como a dos autos, em que o 

servidor público está de boa-fé. (Precedentes: MS 26.085, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2008; AI 490.551-AgR, Rel. Min. 

Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 3/9/2010) 2. A boa-fé na percepção de valores 

indevidos bem como a natureza alimentar dos mesmos afastam o dever de 

sua restituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 

25921 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.04.2016) .
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 Compulsando os autos, verifico que a antecipação dos efeitos da tutela 

foi concedida em sentença, em sede de cognição exauriente.

 Posteriormente a sentença foi anulada pelo TRF em razão da ausência de 

requerimento administrativo.

 Com o retorno nos autos à 1ª instância, foi informado o óbito da Sra. Nair 

Maria de Oliveira, sendo que às fls. 141 o processo foi julgado extinto, por 

ausência de interesse de agir dos sucessores.

 Assim, não vislumbro o recebimento de má-fé pela de cujus (parte 

autora), primeiro porque os efeitos da antecipação da tutela foram 

concedidos em sentença, em sede de cognição exauriente e segundo 

porque não houve a improcedência da ação, mas sim sua extinção em 

razão da impossibilidade de se apresentar o requerimento administrativo 

em decorrência do falecimento da interessada.

 Ademais, a parte autora demonstrou sua condição de hipossuficiente, 

tanto que lhe foi concedida a gratuidade da justiça, além de se tratar de 

verba alimentar, de modo que se mostra incabível a devolução dos valores 

recebidos.

 O TRF da 1ª Região também já decidiu nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA .DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. 

INOCORRÊNCIA ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS 

INFRINGENTES. 1. Cabem embargos de declaração quando houver, na 

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material.1. Não obstante a revogação da antecipação de tutela, não se 

pode exigir a devolução dos valores recebidos a título de benefício 

previdenciário ou assistencial, visto que se cuidam de valores destinados 

à subsistência do segurado ou assistido, ou de quem afirma deter essa 

qualidade, pessoas geralmente hipossuficientes e sem condições 

materiais de proceder à restituição, vivendo no limite do necessário à 

sobrevivência com dignidade. 2. ¿1. A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo 

segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição 

de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão 

judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores 

indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de 

inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.¿ (ARE 734242 agR, relator 

Ministro Roberto Barroso, 1ª T,DJe-175, pub. 08/09/2015). 3. Por outro 

lado, a redação atual do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado 

pela Resolução n. 267/2013, com o intuito de auxiliar a elaboração dos 

cálculos na fase judicial de liquidação de sentença, compila, 

sistematicamente, a legislação e a jurisprudência sobre correção 

monetária e juros, fixando que a Taxa Referencial (TR) deve ser afastada 

como índice de correção monetária, tendo em vista não servir como fator 

de atualização do valor de compra da moeda. 4. É pacífica a jurisprudência 

deste Tribunal no sentido de que o prequestionamento, por si só, não 

viabiliza o cabimento dos embargos declaratórios, sendo indispensável a 

demonstração da ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do 

NCPC. 5. A matéria concernente aos consectários legais é de ordem 

pública e, portanto, aferível de ofício pelo julgador. Nesse sentido há de se 

memorar pacífico entendimento do STJ de que a correção monetária e os 

juros de mora, por constituírem matéria de ordem pública, aplicar, alterar 

ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configuram julgamento extra 

petita, tampouco incorreria no princípio da non reformatio in pejus. (STJ, 

AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe de 10/10/2014; STJ, AgRg no REsp 1.451.962/RS, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/09/2014; STJ, AgRg 

no AgRg no REsp 1.424.522/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe de 28/08/2014.) 6. Embargos de declaração acolhidos, em 

parte, sem efeitos infringentes.A Turma, por unanimidade, acolheu, em 

parte, os embargos de declaração, sem efeitos infringentes”.

(EDAC 00712960920164019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ 

DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:09/05/2018).

“PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCEPÇÃO DO 

BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA POSTERIORMENTE 

REVOGADA. COBRANÇA DE VALORES TIDOS POR INDEVIDOS. 

IRREPETIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. 1. Não obstante a revogação 

da antecipação de tutela, não se pode exigir a devolução dos valores 

recebidos a título de benefício previdenciário ou assistencial, visto que se 

cuidam de valores destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou 

de quem afirma deter essa qualidade, pessoas geralmente 

hipossuficientes e sem condições materiais de proceder à restituição, 

vivendo no limite do necessário à sobrevivência com dignidade. 2. O 

Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido à sistemática dos 

recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o posicionamento no 

sentido de que o benefício previdenciário recebido em casos de 

antecipação de tutela posteriormente revogada, obriga o autor da ação a 

devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos (REsp 

1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari 

Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/02/2014). 3. O Supremo Tribunal 

Federal, depois do referido julgamento do STJ, adotou orientação diversa 

no que se refere aos benefícios previdenciários, estabelecendo que A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício 

previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de 

decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu 

caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a 

impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo 

segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da 

Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (ARE 734242 agR, relator Ministro ROBERTO BARROSO, 1ª 

T,DJe-175, pub. 08/09/2015). 4. Apelação do INSS desprovida.A Turma, à 

unanimidade, negou provimento à apelação”.

(AC 00324721520154019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA 

DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:15/12/2017 

PAGINA:.)

Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para 

reconhecer a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios 

previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, bem como 

para julgar extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150136 Nr: 10152-42.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANI CARDOZO MENDES

 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:

 Autos nº: 150136.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que o INSS apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 116/120.

 Todavia, a parte exequente não foi intimada para se manifestar.

 Assim, fica a parte exequente intimada para se manifestar acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 116/120, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142666 Nr: 2108-34.2012.811.0055

 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: IRANY PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 142666.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 165, cumpra-se o Sr. Gestor conforme disposto 

no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131691 Nr: 1458-21.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA

 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:

 Autos nº: 131691.

 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 5/2018-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:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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 
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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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141046 Nr: 363-19.2012.811.0055

 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: NILZO PEREIRA DE ARRUDA

 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:

 Autos nº: 141046.

 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 5/2018-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:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 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.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 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:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados 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 
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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.

 Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002026-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES (IMPETRANTE)

DEAN PAUL HUNHOFF (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

CHEFE DO DEP. DE RH DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1002026-73.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES IMPETRADO: 

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, SECRETARIO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA, CHEFE DO DEP. DE RH DE 

TANGARÁ DA SERRA Vistos, Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por Maria Lizabete Fochi de Moraes em desfavor de Itamar 

Martins Bonfim, Secretário Municipal de Saúde de Tangará da Serra/MT, 

João Batista Vilarinho, Chefe do Departamento de Recursos Humanos e 

Fábio Martins Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT. 

Sustenta a impetrante ser servidora pública municipal desde 02/09/1994, 

exercendo o cargo de auxiliar de laboratório, lotada no Posto Central da 

Secretaria Municipal de Saúde. Assevera a impetrante que desde 2015 

possuía jornada de trabalho de 6 (seis) horas corridas, equivalente a 30 

(trinta) horas semanais, para fins de prestar cuidados a sua filha 

portadora de Síndrome de Down e sua genitora com 86 (oitenta e seis) 

anos de idade. Contudo, alega que foi indeferido o seu pedido de redução 

da carga horária para fins de cuidados de sua filha, ante a falta de 

previsão legal, consoante Análise Técnica 196/AATAL/2018 e 

Comunicação 63/RH/SAÚDE/2018. Desse modo, pugna pela concessão de 

medida liminar para redução de 50% (cinquenta por cento) da carga 

horária de sua jornada de trabalho, sem redução de sua remuneração, 

para acompanhamento e cuidado de sua filha portadora de necessidades 

especiais. Com a inicial vieram os documentos. É o relato necessário. 

Fundamento e processo. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1º da Lei 

12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o instrumento 

apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o 

sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi 

Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito 

Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): 

Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na 

petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança. De fato, como ação civil de rito especial, marcado 

pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito líquido e 

certo é plenamente justificável, principalmente porque não há espaço para 

a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência de um direito 

líquido e certo são também pressupostos específicos do mandado de 

segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão 

ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos estarem presentes 

concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, elucida mais uma vez a 

doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, pagina 

581/582): [...] a autoridade pública (titular do poder decisório) ou a pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (União, Estado, 

Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem praticar ato comissivo ou 

omissivo, ensejando a impetração do mando de segurança quando: (i) 

inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) contrariar lei 

expressa, regulamento ou princípios constitucionais positivos; (iii) usurpar 

ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de competência, forma, 

objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em desconformidade com 

norma legal ou em conformidade com norma ilegal ou inconstitucional. 

Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não se submete à lei 

(lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O abuso de poder, 

por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que a autoridade, no 

exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os limites de sua 

competência, alegando agir com fundamento nela, para configurar a 

hipótese. [...] lesão é o dano concretizado a um bem, comportando 

mandado de segurança repressivo. Ameaça de lesão, por sua vez, é a 

possibilidade de consumação do dano, ensejando mandado de segurança 

preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e certeza do direito devem ser 

comprovadas, demonstrando-se o justo receio, os indícios razoáveis de 

que ele se prestes a ser lesionado. Assim, para ver seu direito líquido e 

certo protegido, o impetrante deve propor a ação mandamental 

observando as condições da ação e os pressupostos processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. A jurisprudência dos tribunais 

superiores, bem assim a mais abalizada doutrina pátria, adotaram o 

entendimento de que a conceituação de direito líquido e certo prende-se à 

pré-constituição da prova do fato alegado, assim, é imprescindível que o 

pleito venha apoiado em fatos comprovados de plano e não em situações 

que reclamem produção e cotejo de provas. No mesmo sentido, sustenta 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro: Hoje está pacífico o entendimento de que a 

liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando estes devidamente 

provados, as dificuldades com relação à interpretação do direito serão 

resolvidas pelo juiz. Daí o conceito de direito líquido e certo como o direito 

comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a 

petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase da instrução, de 

modo que, havendo dúvidas quanto a provas produzidas na inicial, o juiz 

extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um 

pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito. (Direito 

Administrativo, Atlas, 10ª ed., 1999, pág. 522). Com efeito, analisando 

detidamente aos argumentos postos pela impetrante, verifica-se que a 

irresignação da mesma se assenta no ato administrativo que entendeu 

pela impossibilidade da analise de redução da carga horária ante a falta de 

previsão legal, ante o princípio da legalidade. Em sua exordial, a impetrante 

argumenta que o ente municipal deve obediência às normas 

constitucionais e a legislação ordinária, não havendo em se falar em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 245 de 571



violação ao princípio da legalidade na analise de redução de sua jornada 

de trabalho. A Lei n.º 8.112/1990, que dispõe sobre o regimento jurídico 

dos servidores públicos civis da União, regulamenta em seu artigo 98, §

§2º e 3º que a concessão de horário especial ao servidor que tenha 

dependente com deficiência, independente de compensação de horário, 

quando comprovada a necessidade por junta médica oficial. Por outro 

lado, a Constituição do Estado de Mato Grosso, alterada pela Emenda 

Constitucional n.º 70/2014, prevê a redução de 50% (cinquenta por cento) 

da jornada de trabalho, sem prejuízo da integral remuneração, do servidor 

público que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de 

necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência 

permanente, consoante o artigo 139-A. Outrossim, a comprovação da 

necessidade especial dependerá de inspeção médica e reconhecimento 

em laudo conclusivo expedido ou homologado pelos órgãos competentes 

do Estado, conforme §4º do artigo 139-A da Constituição Estadual. Além 

disso, necessitar-se-á da comprovação de dependência socieducacional 

e econômica do portador de deficiência com o servidor público (artigo 

139-A, §1º). Por fim, não obstante a impetrante ainda se fundamente na 

Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

mencionada legislação, a qual foi incorporada ao ordenamento jurídico 

brasileiro, não prevê dispositivo legal que autorize e estabeleça requisitos 

para a redução de jornada de trabalho para servidor público para fins de 

acompanhamento de dependente portador de necessidades especiais. 

Desse modo, verifica-se que para a analise da concessão de redução de 

jornada de trabalho como pretendida pela impetrante, necessitaria de 

ampla dilação probatória, com a comprovação de necessidade de 

assistência permanente da pessoa com deficiência, inspeção médica e 

elaboração de laudo conclusivo pelos órgãos do Estado e comprovação 

de dependência socioeducacional e econômica do portador de deficiência 

com o servidor público, consoante a legislação estadual e federal. 

Outrossim, verifica-se que a prova pré-constituída ora apresentada pela 

impetrante, além de unilateral, é insuficiência para suprir os requisitos 

impostos pela legislação estadual e federal. No mesmo sentido, colhe-se a 

jurisprudência dos Egrégios Tribunais de Justiça do Estado da Bahia e 

Minas Gerais, in litteris: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

CONTROVÉRSIA SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS FÁRMACOS 

PRETENDIDOS. RECEITUÁRIO DE MÉDICO PARTICULAR. MATÉRIA QUE 

ENVOLVE DISCUSSÃO TÉCNICA. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O mandado de segurança não é a via 

apropriada para combater negativa do Município em fornecer 

medicamentos à impetrante, se o contexto dos autos envolve indagação 

técnico-científica alheia aos conhecimentos exigidos do magistrado, 

desafiando ampla dilação probatória não compatível com o conceito de 

direito líquido e certo. 2. Preliminar rejeitada e sentença reformada, em 

reexame necessário. V.V.P. (TJ-MG 106070804279680011 MG 

1.0607.08.042796-8/001(1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 26/11/2009, Data de Publicação: 23/03/2010) (original sem 

grifo) Nesse passo, necessitando a matéria de produção de provas, é 

impossível o seu processamento por meio do procedimento adotado, que, 

consoante foi dito, pressupõe a existência de prova pré-constituída a 

embasar as alegações da parte impetrante. Portanto, considerando-se que 

a matéria objeto do litigio permite e exige ampla dilação probatória, que se 

mostra incompatível com o procedimento célere adotado no mandamus, 

inadequada é a via eleita. Nada obsta, porém, que o impetrante se valha 

das vias ordinárias, com todos os meios de provas disponíveis, para 

buscar o direito que entende violado. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o presente Mandado de 

Segurança. Isento de custas, na forma da lei, e honorários incabíveis na 

espécie, conforme Súmula 512 do STF. Sem reexame necessário, tendo 

em vista a ausência de pressuposto, nos termos da Lei n.º 12.016/2009. 

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. Às providências. 

Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001997-23.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME 

IMPETRADO: FABIO MARTINS JUNQUEIRA Vistos, Cuida-se de mandado 

de segurança impetrado por TWI Empreendimentos Tecnologicos Ltda-Me 

em desfavor de Fabio Martins Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da 

Serra. Sustenta o impetrante que após a homologação do pregão 

presencial nº 014/2018 e a subscrição do contrato de prestação de 

serviços nº 051/ADM/2018, o Ministério Público instaurou Inquérito Civil 

(SIMP nº 002553-009/2018) e encaminhou recomendação à autoridade 

coatora para suspender o respectivo contrato dadas as suspeitas de 

dano ao erário público no contrato em voga. Em razão disso, a autoridade 

impetrada suspendeu o contrato e informou a reabertura de nova licitação 

para contratação dos serviços de informática (id. 14715190). Assevera 

que o contrato fora realizado observando todas as diretrizes fixadas na lei 

nº 8.666/93 bem como observados todos os princípios norteadores dos 

procedimentos licitatórios, não havendo fundamento e motivo para a 

rescisão unilateral do contrato pelo ente público. Assim, pugna pela 

concessão de liminar para suspensão do ato que impôs a rescisão do 

contrato 051/ADM/2018 e no mérito requereu a concessão da segurança 

para declarar a nulidade da rescisão do contrato. Com a inicial vieram os 

documentos anexos. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente, ressalto que o mandado de segurança é a via adequada para 

atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente 

regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1º: 

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça [...]. Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, 

havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o 

direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito 

cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração 

documental. Além disso, para que seja possível a concessão de medida 

liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta 

o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09: Art. 7º Ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do 

conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com 

as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica. No caso em destaque, analisando detidamente o escolho 

probatório produzido nos autos, bem como, os argumentos despendidos 

pela impetrante, em sede de cognição superficial, própria deste momento 

processual, não vislumbro a relevância dos fundamentos deduzidos, 

assim, reputo como sendo de rigor o indeferimento da liminar pretendida. 

Com efeito, apesar do impetrante alegar ato ilegal por parte da autoridade 

coatora, constata-se, apenas, que aquela agiu dentro dos limites legais, 

visto que notificou o impetrante do teor da recomendação do Ministério 

Público Estadual para suspensão do contrato, todavia, manteve os 

serviços prestados até a realização de nova licitação, em razão dos 

indícios de irregularidade do contrato primitivo e do atual contrato (id. 

14715191). Ademais, é certo que a administração pública pode e deve, 

quando encontradas quaisquer irregularidades, fundada no princípio da 

autotutela, revogar ou anular os próprios atos que repute irregular ou 

ilegal, não havendo o que se falar, nesta fase processual, em ausência de 

fundamentação do ato coator eis que a notificação de suspensão do 

contrato faz legítima remissão a fundamentos consignados em notificação 

recomendatória do ente ministerial que traz indícios de irregularidades no 
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procedimento que pretende rescindir, não sendo evidenciada, neste 

momento, qualquer ilegalidade na suspensão do ato atacado, eis que, 

conforme o próprio ofício de notificação, os serviços permanecerão sendo 

prestados até a conclusão da nova licitação. Assim é o entendimento do 

STF conforme jurisprudência sedimentada no teor da Súmula nº 473, 

veja-se: Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial.[1] Portanto, em sede de juízo provisório, 

não vislumbro a existência de um dos pressupostos essenciais 

autorizadores da concessão de medida liminar, ou seja, ausência de 

verossimilhança das alegações, razão pela qual INDEFIRO a medida liminar 

pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessárias. Além disso, 

com fundamento no inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/09, determino que 

seja dada ciência a pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está 

integrada, por meio de seu órgão de representação judicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 dias. 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. Feito 

isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. No mais, cumpra-se 

prioritariamente, como determina o § 4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. 

Às providências. Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 2018. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito [1] RE 594296, rel. min. Dias 

Toffoli,P, j. 21-9-2011, DJE 146 de 13-2-2012,Tema 138.
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intimação da parte autora/impetrante, para efetuar o pagamento de uma 

diligência para cumprimento do Mandado de Notificação, devendo efetuar 

o recolhimento do valor mediante GUIA PRÓPRIA a ser emitida no site do 

TJMT. Juntar o comprovante nos autos no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240683 Nr: 8731-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALI PINTO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazolegal, quanto a certidão: 

CERTIFICO que revendo os autos constatei que já fora realizada a 

tentativa de Citação da parte Executada, via POSTAL, no endereço 

indicado pelo autor às fls. 56, conforme fls. 52/53. A Citação via Postal 

naquele endereço foi infrutífera, pois os CORREIOS lançaram a informação 

"NÃO PROCURADO", o que indica que o local não possui distribuição 

domiciliar de correspondências, bem como requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223075 Nr: 12479-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON ZUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Intimação doreqerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 107/108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114877 Nr: 5019-24.2009.811.0055

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

 PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA, MARIA PENHA 

RODRIGUES SABARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA - OAB:10950, Naiara 

Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, sobre o teor do 

ofício n. 305/2018 de folhas 496/498.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 19818 Nr: 2978-31.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, sobre o teor do 

ofício n. 080/2018 do cartório do1º oficio Registro de Imóvel de Tangara da 

Serra MT, juntado nos autos, as folhas 408.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 266323 Nr: 29381-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA COSTA, JOSÉ 

PASTOR DA SILVA ALVES, RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA, KAROLAYNI 

CRISTINA LEMES, ADRENILTON ALVES CESARIO, NAILTON ALVES 

CESARIO, JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983, FABIO 

GOMES PEREIRA - OAB:OAB/MT 21073, HEBER MARIANO GONÇALVES 

- OAB:22186/MT, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Certifico que impulsiono os autos para intimar a defesa dos réus CARLOS 

EDUARDO DA COSTA e JOSÉ PASTOR DA SILVA ALVES, para 

apresentar as alegações finais no prazo de 05 dias.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 140760 Nr: 64-42.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO VITOR, JOSE ANTONIO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beis Ruy Guilherme Pinto da 

Silva Torres - OAB:2728/ AL, Mary Anne Nunes Peixoto - OAB:2747

 Autos nº: 64-42.2018.811.0055.Código Apolo nº: 140760.Vistos etc.O 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Renee do Ó Souza, ofereceu 
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denúncia em 20 de julho de 2012 contra Erivaldo Vitor e José Antônio 

Vitor, qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática do delito previsto no 

artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c.c art. 29 ambos do Código Penal as 

disposições da Lei 8.072/90. Destarte, diante das provas colhidas neste 

processo, pode se constatar que se encontram presentes a materialidade 

da existência do crime e indícios suficientes da autoria do delito, razão 

pela qual a pronúncia dos acusados é medida que se impõe.Ex positis, 

com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal, JULGO 

INTEGRALMENTE PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de 

admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR os acusados Erivaldo 

Vitor e José Antônio Vitor, já qualificados nos autos, a fim de que sejam 

submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incurso nas 

penas dos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código 

Penal com as disposições da Lei 8.072/90.INTIMEM-SE, pessoalmente, os 

acusados, o Ministério Público e o advogado constituído acerca da 

presente sentença de pronúncia (artigo 420, I, do CPP, com redação 

alterada pela Lei nº 11.689/2008).Após o trânsito em julgado da presente 

decisão, devidamente Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 27 de agosto de 2018.Anna Paula Gomes 

de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRIELLE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/11/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002086-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RAMALHO PINELLI (ADVOGADO(A))

KPN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/11/2018, às 17h15min, 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: 1002095-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

LUCAS RAFAEL ELIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/11/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002074-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

DAMARIS SOARES DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/11/2018, 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: 1002091-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

CLEENE QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 13/11/2018, às 13h45min, 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: 1002090-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA (ADVOGADO(A))

Marcos Cardozo Dalto (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/11/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JONATHAN DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/11/2018, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002082-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/11/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 
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arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002080-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE SOUZA (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/11/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002079-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AURICELIA SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/11/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002072-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON AMAZONA NOGUEIRA (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/11/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011115-06.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RITA SERAFIM GOMES (REQUERENTE)

PABLO AILTON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- MT (REQUERIDO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para informar nos autos o CPF do títular da 

conta indicada para transferência do valor bloqueado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILA BORGES DE LIMA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HERMINIO DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000538-20.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte autora efetuou o levantamento do Alvará com 

o cumprimento integral da obrigação por parte do reclamado (cf. ID 

14661540), nada mais sendo requerido pelas partes. Nesta feita, tendo 

por satisfeita as obrigações impostas em sentença certa é a extinção do 

feito. O processo, desta forma, alcançou o seu objetivo, sendo aplicável 

ao caso o disposto no Art. 924, II, do CPC. 3. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação, JULGA-SE EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no Art. 924, II do CPC, por sentença, com 

resolução de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 29 de agosto de 2018. KARLA PALOMA BUSATO 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 29 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000528-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOB BAR RESTAURANTE PROMOCOES E ORGANIZACAO DE EVENTOS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON BRUNO BRIGNONI DE MOURA (EXECUTADO)

 

VISTOS 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 não há declarações na 

base de dados da SRF, intime-se a exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA MARIA MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Autora, para manifestação a certidão do Oficial de Justiça 

juntada no Id 14215045, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000912-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDELUCIA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Autora para manifestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)
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ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando a manifestação do reclamado no sentido de que 

não foi possível a ligação do serviço de água porque o lote está irregular, 

reputo salutar que o reclamante se manifeste a respeito da mencionada 

petição e documentos que a acompanham, no prazo de 5 dias. Com ou 

sem manifestação, certifique-se e tornem conclusos para análise do 

pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (ADVOGADO(A))

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (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, 31 de 

Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001319-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ELMERS NORONHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

RODRIGO NUSS (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, 03 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho 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)

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, 03 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000440-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES (ADVOGADO(A))

JOSE ROCHA COTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS (ADVOGADO(A))

APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO FERREIRA DE MELO (REQUERIDO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 31 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS JESUS DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000995-18.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, o ilustre magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível 

facultou a emenda da petição inicial para que a autora promovesse a 

juntada de comprovante de residência em nome próprio ou demonstrasse 

a correlação com o terceiro, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(cf. ID n. 12807572). Devidamente intimado o promovente nada manifestou. 

Assim, por não ser possível a aferição da competência territorial com os 

documentos apresentados, necessário é o indeferimento da petição inicial. 

3. Sendo assim, com fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, 

inciso I, ambos do CPC, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 29 de agosto de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 29 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR DA SILVA 01341503178 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14986282. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação, observando a informação quanto 

ao novo endereço do reclamado. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU ALVES MARIANO (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, 30 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRUS LOPES INOCENCIO (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, 30 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE GRIPP DA SILVA (REQUERENTE)

RONI CEZAR CLARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ELOISA BOLOGNESI VICENZOTTO VELASCO (REQUERIDO)

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando as informações da petição do ID 14970895, defiro o 

pedido de redesignação da audiência de conciliação. Designe-se nova 

data observando o prazo requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001010-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIO ANTONIO MATIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

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, 31 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-50.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DE BRITO CORREA (ADVOGADO(A))

DANIELE BOLSAN MARCHETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DA SILVA MATIAS (REQUERIDO)

RODOVAL LIMA DE BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMO as Partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 10 

dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

ROSANA MOSQUIM POLONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às consequências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 
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o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exequendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 14795383, determinando a expedição de 

ofício ao Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, localizada no 

endereço informado nos autos, para que proceda depósito mensal na 

Conta Única do Poder Judiciário, do valor correspondente a 30% (trinta por 

cento) da remuneração líquida do devedor, até o limite do valor 

exequendo. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, com o bloqueio 

de valores até o limite ora estabelecido, certifique-se, lavre-se o 

respectivo termo e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 

e §§, da Lei nº 9.099/95). Caso infrutífera a diligência, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. 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: 8011300-10.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Para que seja apreciado o pedido do ID 14963712, necessário dar 

início a fase de cumprimento de sentença, uma vez que para que seja 

considerado líquido o valor executado, imperioso o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, conforme decisão preferida no dia 

02.05.2018 – fls. 297.336/297/341 dos autos de Recuperação Judicial. 

Assim, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAICK ALMEIDA RABELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promovo diligência no sentido de localizar o endereço do 

reclamado, via sistema BACENJUD e INFOJUD. Considerando que foi 

localizado endereço diverso do informado nos autos (extratos anexos), 

CITE-SE/INTIME-SE designando-se nova data para audiência de 

conciliação. Em relação ao pedido de buscas no SIEL, é necessário que 

além do nome da genitora do reclamado, deverá a parte exequente 

informar data de nascimento ou o número do título de eleitor, uma vez que 

para o atendimento da providência é imprescindível a informação sobre 

referidos dados. Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promovo diligência no sentido de localizar o endereço do 

reclamado, via sistema BACENJUD e INFOJUD. Considerando que foi 

localizado endereço diverso do informado nos autos (extratos anexos), 

CITE-SE/INTIME-SE designando-se nova data para audiência de 

conciliação. Em relação ao pedido de buscas no SIEL, é necessário que 

além do nome da genitora do reclamado, deverá a parte exequente 

informar data de nascimento ou o número do título de eleitor, uma vez que 

para o atendimento da providência é imprescindível a informação sobre 

referidos dados. Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-26.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - ME (REQUERENTE)

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço atualizado da 

reclamada MS Celular, cite-se/intime-se. Considerando que o endereço 

informado é na comarca de Cuiabá e, visualizando a possibilidade de não 

haver tempo hábil para o cumprimento da citação/intimação até a data da 

audiência de conciliação (05/09/2018), DEFIRO o pedido para designação 

de nova data. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 31 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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, 03 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011301-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXINHO ANGOLA FERREIRA (REQUERENTE)

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ADEIR CLEMENTE (REQUERIDO)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE ALEIXO GONÇALVES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

SIMONE SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEIDE SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(30 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012023-29.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

KELEN SIMONE NUNES FERNANDES RAMOS (REQUERENTE)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

LUCIANO DA SILVA BURATTO (ADVOGADO(A))

PAULA PATRICIA PASQUALLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

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, 03 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002041-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (EXEQUENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (EXEQUENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABNER RAABY SOUZA BENNERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JOSE JAILSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 
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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, 03 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010925-09.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON VERA DE MOURA MELLO MOREIRA (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

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, 03 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

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, 03 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010784-58.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILÉIA OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

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, 03 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SENEM DE ARAUJO (REQUERENTE)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14984317. Cumpra-se nos termos do 

despacho do ID 10468299. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

03 de setembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS (REQUERENTE)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA 00496663127 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14907753. Promovo diligência no sentido de 

localizar seu endereço via sistema BACENJUD e INFOJUD. Com o 

resultado da pesquisa (que indicou o mesmo endereço constante nos 

autos), manifeste-se a reclamante, requerendo o que entender cabível, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Devidamente intimado, o exequente cumpriu parcialmente o 

determinado no despacho do ID 14754192. Assim, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, apresentar nova planilha do valor executado, 

excluindo os honorários de sucumbência, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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 
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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, 03 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DJANGO PRIMON DA SILVA (REQUERENTE)

SAMARA FAVETTI SASSAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

 

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: 8010381-21.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MIRANDA MENDES (REQUERENTE)

PABLO AILTON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA (ADVOGADO(A))

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GUSTAVO DONIZETE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO DONIZETE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

RONALDO CLAUDINO GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 8010381-21.2016.8.11.0055 Embargante: Guaxe Construtora 

Ltda. Embargado: Sebastião Miranda Mendes SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 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. A presente demanda 

se trata de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovida por Guaxe Construtora 

Ltda. em face de Sebastião Miranda Mendes. Em síntese, os embargos 

versam sobre excesso de execução decorrente da cobrança de cláusula 

penal (multa cominatória em 100% do valor do principal) derivada de 

descumprimento de acordo homologado, que teria natureza leonina. Diante 

desse fato, pleiteia a declaração de nulidade da referida multa ou a 

redução equitativa desta. A princípio é importante asseverar que a 

empresa embargante é empresa de considerado porte e é assistida por 

escritório de advocacia no presente processo, razão pela qual não se 

verifica qualquer situação de hipossuficiência. Dai dizer que o acordo 

entabulado entre as partes foi redigido em igualdade de condições. Neste 

diapasão, a cláusula penal fixada em 100% e o vencimento antecipada 

das parcelas vincendas se mostram cláusulas comuns, adequadas e de 

praxe na prática jurídica. De mais a mais, é preciso reconhecer que a 

fixação de cláusula penal no importe do valor da obrigação principal, a 

princípio, não possui natureza ilícita, tendo escoro no art. 412 do Código 

Civil. Entrementes, verifico que o pagamento da primeira parcela foi quitado 

com três dias de atraso apenas (cf. ID n. 6352254), bem como há notícia 

do pagamento das demais parcelas (fato não contestado pelo 

embargado), embora essas parcelas já estivessem em atraso diante do 

vencimento antecipado decorrente do inadimplemento da primeira parcela. 

Assim, é preciso reconhecer que houve adimplemento do acordo 

entabulado fora do prazo estabelecido, situação que atrai a incidência da 

cláusula penal avençada. Porém, considerando a dicção do art. 413 do 

Código Civil, em especial sua primeira parte, é preciso reduzir 

equitativamente o montante[5], sob pena de configurar enriquecimento sem 

causa do embargado. Neste contexto, considerando que houve atraso de 

três dias para o pagamento da primeira parcela, vinte dias para o 

pagamento da segunda e cinquenta e oito dias para o pagamento da 

terceira, necessário é a redução equitativa da cláusula penal para o 

importe de 90% do valor da obrigação principal, que deverá incidir sobre 

todo o valor acordado, diante do inadimplemento ocorrido desde a primeira 

parcela. 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, por reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, 

V do Código de Processo Civil. Neste contexto, reduzo equitativamente a 

cláusula penal avençada, ante a seu caráter manifestadamente 

excessivo, passando esta a corresponder o valor de 90% do valor da 

obrigação principal, nos termos supramencionados. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 de julho 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, 10 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito Parte superior do formulário [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Nesse sentido: [...] 1. A cláusula penal constitui elemento oriundo de 

convenção entre os contratantes, mas sua fixação não fica ao total e 

ilimitado alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas 

imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio 

econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de 

enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. É o que se 

depreende dos artigos 412 e 413 do Código Civil de 2002 (artigos 920 e 

924 do codex revogado). 2. Nessa perspectiva, a multa contratual deve 

ser proporcional ao dano sofrido pela parte cuja expectativa fora 

frustrada, não podendo traduzir valores ou penas exorbitantes ao 

descumprimento do contrato. Caso contrário, poder-se-ia consagrar 
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situação incoerente, em que o inadimplemento parcial da obrigação se 

revelasse mais vantajoso que sua satisfação integral. 3. Outrossim, a 

redução judicial da cláusula penal, imposta pelo artigo 413 do Código Civil 

nos casos de cumprimento parcial da obrigação principal ou de evidente 

excesso do valor fixado, deve observar o critério da equidade, não 

significando redução proporcional. Isso porque a equidade é cláusula 

geral que visa a um modelo ideal de justiça, com aplicação excepcional 

nas hipóteses legalmente previstas. Tal instituto tem diversas funções, 

dentre elas a equidade corretiva, que visa ao equilíbrio das prestações. 

Daí a opção do legislador de utilizá-la como parâmetro para o 

balanceamento judicial da pena convencional. [...] (REsp 1466177/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, 

DJe 01/08/2017).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010462-67.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA BRAGA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Independentemente da nomenclatura que se dê ao conjunto de 

empresas e a despeito de se tratarem de filiais ou se pertencentes ao 

mesmo grupo econômico, o reclamante deve demonstrar o liame jurídico 

entre as empresas mencionadas e a executada, para que possa ser 

analisado o pedido do ID 14067681; , necessário se faz a apresentação 

de documento que faça comprovar a correlação entre as empresas 

informadas com a empresa executada. Assim, INTIME-SE o exequente 

novamente para, no prazo de 10 dias, demonstrar a correlação entre as 

empresas informadas e a executada, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 3 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011852-09.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY DAIANE SANCHES DAHER (REQUERENTE)

Francisco Dias de Alencar Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

IRAJA REZENDE DE LACERDA (ADVOGADO(A))

LEANDRO FACCHIN ROCHA (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, 03 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002113-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 3 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JULIO ROBERTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/10/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30263 Nr: 3152-40.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR EBERHART, JEC.BALSAS/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Exequente, por meio de seu advogado, para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias, acerca do despacho de fls.256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 251628 Nr: 18021-80.2017.811.0055

 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: ELIZEU KELIM AVOLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 Intimo a Parte Requerente, por meio de seu advogado, acerca do 

despacho de fls. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 284917 Nr: 12994-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA VIEIRA DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850/0, RUBENS EMERICH JUNIOR - OAB:1.582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Requerente, por meio de seu advogado, acerca do 

despacho de fls. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 106547 Nr: 5273-31.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DETOFFOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Intimo a Parte Requerente, por meio de seu advogado, para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30240 Nr: 1327-90.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHICO REFRIGERAÇÕES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA SÃO LUCAS S/A, ALAIN 

ROBSON BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Exequente, por meio de seu advogado, para se manifestar 

acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 209.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIR JOSE ALVES 00877843945 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou a presente ação com pedido de medida de 

urgência para que o reclamado seja compelido a proceder a devolução 

imediata dos valores que pagou pelo celular descrito na inicial, ao 

argumento que adquiriu o produto em janeiro de 2018 e até a presente 

data não o recebeu. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil de 2015, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração 

da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de 

rasa cognição, não visualizo os requisitos necessários para o deferimento 

da tutela de urgência. Embora verossímil a alegação do reclamante de que 

não recebeu o produto, especialmente porque aplicável a inversão do 

ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, temerária a determinação 

de devolução imediata da quantia pretendida, de monta considerável, sem 

oportunizar à reclamada o contraditório. Nesta senda, não é possível o 

deferimento da tutela de urgência porque presente o perigo da 

irreversibilidade da medida. Com estas razões, ausentes os requisitos do 

art. 300, do CPC, por ora, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência 

antecipada pleiteada pelo reclamante. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 29 

de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002087-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HONORATO CORREIA TIGRE (REQUERENTE)

GILMAR BENTO DE SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO DE OLIVEIRA GRAJEL (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. Em juízo de cognição sumária, não verifico a 

presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

almejada. Pelos documentos juntados aos autos não é possível inferir, em 

juízo de cognição sumária, que foi o reclamado quem efetivamente deu 

causa ao acidente informado na inicial. Somente a instrução, após 

instalado o contraditório, é que o Juízo terá elementos suficientes para 

solucionar o conflito em questão. Por fim, também ausente o requisito do 

dano irreparável ou de difícil reparação, pois nada impedirá que eventual 

sentença de procedência do pedido possa ser cumprida no momento 

oportuno. Aliás, o reclamante sequer indica qual seria o perigo em 

aguardar o deslinde do feito. Não fosse o bastante, incide também a norma 

impeditiva emanada do §3º, do art. 300 do CPC, visto que o perigo da 

irreversibilidade do provimento antecipatório, caso venha a ser deferida a 

medida postulada pela reclamante é latente no caso em comento. Com 

estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por 

ora, a tutela de urgência almejada. Recebo a petição inicial, tendo em vista 

que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 
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comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002089-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FABIO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos relevantes e que devem ser evitados. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela alta probabilidade 

de declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome 

da reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO RIBEIRO (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. 
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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, 31 de 

Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001611-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

VANUSA SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAILA CARINE PARNO TONIAZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e 

§§, da Lei nº 9.099/95). Tendo em vista que a diligência foi parcialmente 

frutífera, 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. A 

pesquisa indicou a existência de 1 veículo em nome da parte executada. 

Porém, sobre ele pende restrição anterior decorrente de contrato com 

cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de 

nova restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 30 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001579-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA (ADVOGADO(A))

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO DA CUNHA APOLINARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e 

§§, da Lei nº 9.099/95). Tendo em vista que a diligência foi infrutífera, 

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. Sendo 

positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos 

veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se 

por ora o executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, certifique-se, lavre-se o respectivo termo e 

designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 

9.099/95). Não sendo opostos embargos, deverá o credor 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). Caso a 

pesquisa ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 30 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

VANUSA SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE VECHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e 

§§, da Lei nº 9.099/95). Tendo em vista que a diligência foi infrutífera, 

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. A pesquisa 

indicou a existência de 1 veículo em nome da parte executada. Porém, 

sobre ele pende restrição anterior decorrente de contrato com cláusula de 

alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de nova 

restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 30 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002099-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA LEITE TEIXEIRA VINCIGUERA (REQUERENTE)

SULVIANE RIGO LUSTOZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTA IZABEL FILIPPON DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

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. Em juízo de rasa cognição, 

não visualizo a presença dos requisitos para a concessão da medida de 

urgência almejada. A reclamante informa na inicial que seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito referente a serviços 

prestados após o encerramento do contrato de aluguel entabulado com a 
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reclamada. No entanto, além de não existir comprovação segura de que a 

reclamada, efetivamente se obrigou ao cancelamento dos serviços (as 

imagens de conversas por aplicativo de celular não têm esse condão, por 

não ser possível verificar a real identidade do interlocutor), a medida 

pretendida afeta terceiro estranho ao processo. Além disso, ao que tudo 

indica e como a própria reclamante afirma na petição inicial, os débitos 

estão pendentes. Assim sendo, a inscrição é, a princípio, legítima. O 

credor (no caso, a empresa fornecedora de energia) não tem nenhuma 

relação com o acordo noticiado na petição inicial entre a reclamante e sua 

antiga locadora. A ausência de comunicação da mudança de titularidade 

da Unidade Consumidora deve ser atribuída à própria parte, e não à 

empresa de fornecimento de energia elétrica. O deferimento da pretensão, 

portanto, afetaria terceiro estranho ao processo e vulneraria seu direito de 

crédito que aparentemente é plenamente exigível. Com estas razões, 

ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, por ora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pela reclamante. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 3 

de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002100-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SOUZA SILVA (REQUERENTE)

NATALIA CARGNIN QUATRIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos relevantes e que devem ser evitados. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela alta probabilidade 

de declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome 

da reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 3 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002568-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. L. (REQUERENTE)

A. F. D. S. (ADVOGADO(A))

L. P. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. V. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

U. L. L. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002568-24.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: NILMA MARIA LEAL REQUERIDO: BENEDITO VALDIR DA 

SILVA Vistos etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. 

Processe-se em segredo de Justiça (art. 155, II, CPC). III. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. IV. Considerando as circunstâncias e os 

fatos narrados no pedido inicial, em especial o fato de a requerente estar 

exercendo a guarda de fato do filho menor desde a separação do casal, 

visando evitar uma mudança brusca da situação fática consolidada, a 

surtir efeitos na vida pessoal do infante, em mero juízo sumário de 

cognição, nos termos dos artigos 33 usque 35, da Lei nº 8.069/90, defiro 

liminarmente a guarda provisória postulada, sem prejuízo de ulterior 

revogação, a qualquer tempo. V. Comprovada a paternidade em relação 

ao menor, arbitro alimentos provisórios na importância de 30% do salário 

mínimo, atualmente equivalente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), devidos a partir da data da citação. Tenho que 

este valor atenderá às necessidades mais prementes da alimentanda, 

levando em consideração que, neste momento, ainda não há a 

comprovação de renda do alimentante, o que exige cautela, tendo em vista 

o princípio da irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem como as 

consequências do inadimplemento. VI. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 24/09/2018, às 15:00 horas, a qual 

será realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do 

FONAMEC. VII. Cite-se a parte requerida para comparecimento, 

intimando-a também acerca da guarda e dos alimentos acima fixados, 

devendo o mandado, no mais, conter apenas os dados necessários à 

audiência e estar desacompanhado de cópia da petição inicial (art. 695, 

§1º, CPC). VIII. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de 

seus advogados ou de defensores públicos (art. 695, §4º, CPC). IX. Não 

realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do 

procedimento comum, observado o art. 335 do CPC, hipótese em que o 

prazo para defesa se iniciará da data da audiência inicial de 

conciliação/mediação (art. 697, CPC) ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. X. O não comparecimento injustificado da parte autora ou 

da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, §8º). XI. Havendo desinteresse na 

autocomposição, o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, §8º). 

XII. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, §4º, I). XIII. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002568-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. L. (REQUERENTE)

A. F. D. S. (ADVOGADO(A))

L. P. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. V. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

U. L. L. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002568-24.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: NILMA MARIA LEAL REQUERIDO: BENEDITO VALDIR DA 

SILVA Vistos etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. 

Processe-se em segredo de Justiça (art. 155, II, CPC). III. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. IV. Considerando as circunstâncias e os 

fatos narrados no pedido inicial, em especial o fato de a requerente estar 

exercendo a guarda de fato do filho menor desde a separação do casal, 

visando evitar uma mudança brusca da situação fática consolidada, a 

surtir efeitos na vida pessoal do infante, em mero juízo sumário de 

cognição, nos termos dos artigos 33 usque 35, da Lei nº 8.069/90, defiro 

liminarmente a guarda provisória postulada, sem prejuízo de ulterior 

revogação, a qualquer tempo. V. Comprovada a paternidade em relação 

ao menor, arbitro alimentos provisórios na importância de 30% do salário 

mínimo, atualmente equivalente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), devidos a partir da data da citação. Tenho que 

este valor atenderá às necessidades mais prementes da alimentanda, 

levando em consideração que, neste momento, ainda não há a 

comprovação de renda do alimentante, o que exige cautela, tendo em vista 

o princípio da irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem como as 

consequências do inadimplemento. VI. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 24/09/2018, às 15:00 horas, a qual 

será realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do 

FONAMEC. VII. Cite-se a parte requerida para comparecimento, 

intimando-a também acerca da guarda e dos alimentos acima fixados, 

devendo o mandado, no mais, conter apenas os dados necessários à 

audiência e estar desacompanhado de cópia da petição inicial (art. 695, 

§1º, CPC). VIII. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de 

seus advogados ou de defensores públicos (art. 695, §4º, CPC). IX. Não 

realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do 

procedimento comum, observado o art. 335 do CPC, hipótese em que o 

prazo para defesa se iniciará da data da audiência inicial de 

conciliação/mediação (art. 697, CPC) ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. X. O não comparecimento injustificado da parte autora ou 

da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, §8º). XI. Havendo desinteresse na 

autocomposição, o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, §8º). 

XII. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, §4º, I). XIII. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102076 Nr: 22523-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DOS PASSOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

APARECIDO DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

22523-97.2014.811.0045, Protocolo 102076, no prazo de 48 (quarenta e 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 
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CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003239-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO SMANIOTTO (AUTOR(A))

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

CIRLEI ANA FAVARETTO SMANIOTTO (AUTOR(A))

MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR (AUTOR(A))

ANA PAULA SMANIOTTO (AUTOR(A))

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003239-47.2018.8.11.0045. AUTOR: 

CIRLEI ANA FAVARETTO SMANIOTTO, MOACIR CLOVIS SMANIOTTO 

JUNIOR, FERNANDO AUGUSTO SMANIOTTO, ANA PAULA SMANIOTTO 

RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E 

COMERCIO S/A Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido liminar em sede de ação 

de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual e cobrança de 

aluguéis, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pugnando a 

reclamante pela imediata desocupação pela parte requerida do imóvel 

objeto de locação. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Nos 

termos do art. 59, § 1°, inciso IX, da Lei n° 8.245/91, incluído pela Lei n°. 

12.112/09, a concessão da medida liminar pretendida, fundada 

exclusivamente na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação 

no vencimento, será concedida, independentemente de audiência da parte 

contrária, desde que prestada caução correspondente a 03 (três) meses 

de aluguel e desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37 (caução, fiança, etc). Vejamos a letra da 

disposição normativa em referência: “Art. 59. Com as modificações 

constante deste capítulo, das ações de despejo terão o rito ordinário. §1º 

Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo. IX - a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo”. Se assim é, analisando os documentos trazidos, mormente o 

contrato de ID 14511070 que, segundo afirma os autores, não fora 

cumprido pela parte ré, tem que a hipótese versada no presente feito 

autoriza o deferimento do pedido liminar pretendido. Defiro a prestação de 

caução consistente no próprio imóvel, considerando o valor mínimo 

equivalente a três meses de aluguel, bem como a comprovação da 

titularidade do imóvel e da inexistência de ônus reais sobre o bem. A 

respeito do assunto, oportuna a transcrição da jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE 

LIMINAR. CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A Lei 

nº 8.245/91 não exige que a caução seja prestada somente em dinheiro. 

Dessa forma, nada impede o oferecimento do próprio imóvel objeto da 

locação como caução, desde que se observe o valor mínimo equivalente a 

três meses de aluguel, bem como a comprovação, perante o Juízo "a quo", 

da titularidade e da inexistência de ônus reais sobre o bem ofertado”. 

(TJ-SP 21529921920178260000 SP 2152992-19.2017.8.26.0000, Relator: 

Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 30/08/2017, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 30/08/2017) 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o 

pedido liminar veiculado na inicial para o fim de determinar que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, os requeridos desocupem voluntariamente o imóvel 

objeto de locação, sob pena de despejo, se necessário com emprego de 

força, inclusive arrombamento - desde que requerida e demonstrada a 

imperiosa necessidade da medida -, ressalvando-lhe, também, a 

possibilidade de elidir o cumprimento da presente liminar, desde que, 

querendo, efetue o depósito judicial da totalidade dos valores devidos 

(§3º, do art. 59, da lei de regência). 4. Tome-se por termo a caução 

ofertada, e, após, expeça-se, nos termos do item retro, o respectivo 

mandado para imediato cumprimento. 5. Citem-se os requeridos para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem resposta, consignando-se no 

mandado que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos os 

fatos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial 

(CPC, artigos 285 e 319 c/c art. 59 da Lei 8245/91). 6. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003552-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

NAIR NORMA DOERN EICHELT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do MM. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA G. BARBOSA Dados do processo: JUSTIÇA 

GRATUITA Processo: 1003552-08.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 

11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NAIR NORMA DOERN EICHELT 

Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Nome: NAIR NORMA DOERN EICHELT 

Endereço: RUA CONSTANTINA, S/N, CHÁCARA 74, CIDADE NOVA, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA de Instrução Sala: INSTRUÇÃO - 2ª VARA LUCAS DO RIO 

VERDE Data: 31/10/2018 Hora: 15:30 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), 

sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo 

se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. No caso de audiência de conciliação e 

saneamento, a parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se 

representar por advogado com poderes para transigir (art. 357 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(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. LUCAS DO 

RIO VERDE, 3 de setembro de 2018. Atenciosamente, FATIMA LUIZ DA 

SILVA GUARIENTI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, 

PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - 

TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003552-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

NAIR NORMA DOERN EICHELT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003552-08.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: NAIR NORMA DOERN EICHELT REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. A 
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tutela de urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige 

(a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Partindo das premissas legais e considerando os elementos 

de cognição existentes nos autos, tenho que a parte autora não 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ os requisitos indispensáveis para que 

este juízo se convença da probabilidade do direito alegado. Isso porque, 

de acordo com a Lei nº 8.213/91, são requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio doença: a) a qualidade 

de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais (com 

exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III, c/c art. 39, I,); e c) a 

incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. Pela 

exceção legal, verifica-se que a concessão do benefício de auxílio doença 

ao trabalhador rural independe do cumprimento da carência exigida em lei 

(artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91). Todavia, segundo a 

legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas 

Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da 

atividade rural está adstrita à existência de início de prova material, 

corroborada por prova testemunhal. Assim, ainda que haja nos autos início 

de prova material do exercício do trabalho rural, há que se provar também 

pela prova testemunhal a condição de segurado especial. 3. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem prejuízo da 

reapreciação do pedido após a realização da audiência instrutória. 4. Forte 

no artigo 334, §4º, II, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

5. Cite-se a parte ré para que, no prazo de trinta (30) dias, apresente 

resposta escrita, acompanhada de documentos e especificando as 

provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, 

advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, quando e se aplicáveis. 6. 

Após, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação e 

documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando as provas que 

pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, se ainda não as 

tiver indicado. 7. Para prova oral, inclusive depoimento pessoal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 31/10/2018, às 14:30 

horas. 8. Intime-se pessoalmente a parte autora de que sua ausência 

implicará na presunção de confissão dos fatos contra ela alegados, caso 

não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor. 9. Cabe ao(a) 

advogado(a) da parte informar ou intimar a testemunha por ele(a) arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos do artigo 

455 e seguintes do CPC. 10. Expeça-se o necessário. 11. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de agosto de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005162-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLADEMIR MEILI (RÉU)

IVO GERALDO HARTMANN (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005162-45.2017.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 24 de 

outubro de 2018, às 15h30min. Intime-se a requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação dos réus, mediante a expedição de carta, guarnecida 

com aviso de recebimento e a expedição de mandado, registrando-se os 

referenciais de endereços informados na petição inicial, nos termos da 

decisão acostada ao ID n.º 11253994. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 31 de agosto de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004306-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. B. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA MANIFESTAR AOS AUTOS NO PRAZO DE 

05 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003203-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE SOLANGE MUHLBEIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003203-05.2018.8.11.0045 Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá proceder a audiência de conciliação/mediação para o dia 24 

de outubro de 2018, às 14 horas. 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]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 01 

de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004393-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO DRESCHER (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004393-37.2017.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pelo autor. Consiste questão de direito relevante: a determinação 

da condição de segurado do requerente. Provas deferidas: a coleta do 

depoimento pessoal do autor e a produção da prova testemunhal se 

consolidam como elementos decisivos tendentes a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental produzida no processo. 

Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, 

ambos do Código de Processo Civil, Defiro a produção da prova 

testemunhal e a coleta do depoimento pessoal do requerente, 

exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá 

prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do 

Código de Processo Civil. Designo o dia 26 de setembro de 2018, às 

14h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no 

teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 
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idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001312-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRI SAMUEL MARTINELLI (EMBARGANTE)

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO (EMBARGADO)

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001312-80.2017.811.0045. Proceda-se a intimação da 

embargante para que, no prazo de 15 dias [arts. 350 c/c 679, ambos do 

CPC/15], se manifeste sobre a impugnação apresentada. Proceda-se 

também a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando de forma 

fundamentada a sua necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de 

janeiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001312-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRI SAMUEL MARTINELLI (EMBARGANTE)

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO (EMBARGADO)

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001312-80.2017.811.0045. Proceda-se a intimação da 

embargante para que, no prazo de 15 dias [arts. 350 c/c 679, ambos do 

CPC/15], se manifeste sobre a impugnação apresentada. Proceda-se 

também a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando de forma 

fundamentada a sua necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de 

janeiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004586-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

FABIO DO CARMO GENTIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO LARA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A (RÉU)

JONNY PAULO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, OFERECER 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE QUINZE DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37361 Nr: 2398-50.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ VENTURINI - 

OAB:MT/13.839

 INTIMO a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

recolhimento da guia para emissão da Certidão de Débito Judicial para 

Protesto, podendo a mesma ser gerada através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home > Certidão de Processo em 

Tramitação - sem busca. Comprovado o recolhimento, a guia estará 

disponível para retirada, nos termos do art. 517, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24430 Nr: 2272-05.2007.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GEORGINA SCHEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - 

OAB:10.295-MT, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE ANDRADE - 

OAB:10.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS, OAB-MT Nº 

11840/MT, 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 Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25770 Nr: 3624-95.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL APARECIDO DELIBERALLI, LEONARDO 

HANSEN, LAÉRCIO DE LIBERALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224

 Intimação do Dr. ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR, OAB-MT Nº 

13224, 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.: 93200 Nr: 419-14.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. JANICE MARIA LONGHI GIOTTO, OAB-MT Nº 8699/MT, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35744 Nr: 762-49.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINOS ROBERTO PINTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT, VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - 

OAB:4130-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 
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OAB:MT/14.258-A, VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - OAB:4130-O

 Intimação da Dra. VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA, OAB-MT Nº 4130-O, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 126880 Nr: 3877-68.2016.811.0045

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.W AGROPECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Everton da Silva, HERCÍLIO JOSÉ 

GARCIA, MARIA MADALENA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, JULCIMAR ZUCHI - OAB:MT/15.248-A

 Intimação da Dra. TAÍSSA MAFFESSONI, OAB-MT Nº 18436/O, 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.: 80125 Nr: 4186-65.2011.811.0045

 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: IVO VILMAR SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMOR ORLANDO GUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 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.: 109005 Nr: 3374-81.2015.811.0045

 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): SAMUEL LEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:MT/16431-A

 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: 1003758-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003758-56.2017.811.0045. Tendo em vista o teor da 

certidão encartada no evento nº 14903006, Destituo o digno perito Dr. 

Mário Kaway Filho do encargo a ele conferido, e Nomeio como perito nos 

autos o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 17/10/2018, a partir das 8h30min, observada a ordem de 

chegada. Intimem-se as partes e seus advogados/procuradores, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser 

apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período, desde que justificada a necessidade. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

03 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002839-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ROZICLER MILAN BORBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002839-67.2017.811.0045. Tendo em vista o teor da 

certidão encartada no evento nº 14902789, Destituo o digno perito Dr. 

Mário Kaway Filho do encargo a ele conferido, e Nomeio como perito nos 

autos o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 17/10/2018, a partir das 8h30min, observada a ordem de 

chegada. Intimem-se as partes e seus advogados/procuradores, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser 

apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período, desde que justificada a necessidade. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

03 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002867-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MANOEL JOSE LOPES SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002867-35.2017.811.0045. Tendo em vista o teor da 

certidão encartada no evento nº 14903370, Destituo o digno perito Dr. 

Mário Kaway Filho do encargo a ele conferido, e Nomeio como perito nos 

autos o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 17/10/2018, a partir das 8h30min, observada a ordem de 

chegada. Intimem-se as partes e seus advogados/procuradores, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser 

apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período, desde que justificada a necessidade. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

03 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1002375-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NADIELE VIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002375-43.2017.8.11.0045. 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 pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 03 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005203-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WARCKEN (AUTOR(A))

DANUSA SERENA ONEDA (ADVOGADO(A))

DANIEL MARZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005203-12.2017.8.11.0045. Indefiro o pedido de realização 

da citação eletrônica da empresa requerida, pois não há cadastro ativo da 

requerida no sistema. 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 para o dia 24 de outubro de 2018, às 

15horas. Intime-se o requerente. Proceda-se à citação e à intimação da 

requerida, mediante a expedição de carta com aviso de recebimento, 

registrando-se o referencial de endereço indicado na petição arquivada no 

evento n.º 13694686. 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 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004805-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO AMORIM (REQUERENTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004805-65.2017.8.11.0045. Primeiramente, incumbe-me 

trazer à baila que, em função da idealização do primado do direito à vida 

como um dos núcleos essenciais da Constituição Federal, e de seu 

correlato direito à saúde [art. 6.º e art. 196, ambos da CRFB/88], ambos 

consectários naturais e diretos do princípio da dignidade da pessoa 

humana [art. 1.º, inciso III da CRFB/88], desponta a ideia, de cunho 

inevitável, de predomínio absoluto daquelas concepções que privilegiem 

direitos, garantias e liberdades individuais em detrimento de noções 

transpessoalistas de Estado; logo, ao Estado democrático pesa o dever de 

assegurar, na sua mais ampla feição e amplitude, o direito à saúde a todos 

os indivíduos, indistintamente, na medida em que deve providenciar a 

implementação de ações e políticas públicas que promovam e garantam, 

de modo universal e em igualdade de acesso, a consecução de tal direito 

a todos os cidadãos. O direito à vida e à saúde, de acordo com o feitio 

constitucional, ganha o ‘status’ de primazia absoluta e sobrepõe-se aos 

demais direitos individuais, de modo que irradia seus efeitos no seu mais 

amplo espectro, de forma imediata e integral, independentemente de 

restrições de ordem legal. Nesse idêntico sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Augusto Supremo Tribunal Federal, cuja 

ementa transcrevo, de modo fracionado: “(…) O DIREITO À SAÚDE 

REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 

DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. (…)” (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2006). De outro vértice, uma vez 

tecidas tais considerações, ao excursionar o exame a respeito do cipoal 

de circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, 

verifica-se que Braulino Amorim submeteu-se a avaliação médica, ocasião 

em que restou evidenciado que se trata de paciente em condição de coma 

superficial, devido a sequela de acidente vascular cerebral grave (escala 

de Glasgow 10), portador de hipertensão arterial sistêmica de difícil 

controle, doença renal crônica e Alzheimer, razão pela qual precisa de 

Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), por equipe multidisciplinar (técnico 

de enfermagem/24h/dia, enfermeiro/3x/semana, nutricionista/2x/mês, visita 

médica/2x/mês, fisioterapia/3x/semana, apoio psicológico/2x/mês), bem 

como de equipamentos (suporte de adequamento hospitalar necessário 

para o cuidado e conforto do paciente) e de insumos (fórmula 

hipercalórica – 1200ml/dia – 8 latas/mês, fórmula nutricionalmente 

adequada rica em arginina e albumina – 1 unidade/dia – 200ml/dia – 30 

unidade/mês, equipamento para dieta – 6 unidades/dia, frasco dieta – 6 

unidades/dia, frasco para água – 1 frasco/dia e equipamento para água – 

1 unidade/dia), conforme se observa do conteúdo dos laudos médicos (ID 

n.º 10883536, ID nº 10883542, págs. 1 e 2) e laudo pericial (ID n.º 

14290950). Os laudos médicos, na hipótese concreta, assumem especial 

relevância na formação da convicção deste magistrado, pois se tratam 

dos profissionais técnicos que realizam o acompanhamento do paciente, 

e, sobretudo, porque foram ratificados pela perícia médica realizada nos 

autos. Logo, a princípio, está demonstrado, ainda que a título precário, que 

o autor se encontra necessitando dos serviços de atendimento domiciliar, 

comumente conhecidos como serviços de “home care” — circunstância 

essa que dá vigor a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). 

De outro viés, creio que o requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 
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prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à vida e à saúde 

(‘periculum in mora’). Explico melhor. E, isso se justifica, não só porque as 

normas que regem a matéria, chanceladas na ordem constitucional 

vigente, desfrutam de caráter preventivo, na medida em que impõe ao 

Estado o encargo de nortear suas ações no sentido de reduzir riscos de 

doenças e de outros agravos, mediante a estipulação de políticas e ações 

sociais básicas de proteção [art. 196 da CRFB/88], mas também porque, 

conforme laudo pericial, sem os cuidados diários necessários, pode-se 

agravar a saúde do autor, bem como sua qualidade de vida, gerando risco 

de morte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado na inicial por Braulino Amorim contra o Estado do Mato Grosso e 

o Município de Lucas do Rio Verde/MT, para o fim de: a) Determinar que os 

requeridos empreendam esforços com o objetivo de providenciar o 

fornecimento, periódico e contínuo, durante o tempo do tratamento médico: 

a.1), dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), por equipe multidisciplinar: 

t é c n i c o  d e  e n f e r m a g e m / 2 4 h / d i a ,  e n f e r m e i r o / 3 x / s e m a n a , 

nutricionista/2x/mês, visita médica/2x/mês, fisioterapia/3x/semana, apoio 

psicológico/2x/mês; a.2) de equipamentos: suporte de adequamento 

hospitalar necessário para o cuidado e conforto do paciente; e a.3) de 

insumos: fórmula hipercalórica – 1200ml/dia – 8 latas/mês, fórmula 

nutricionalmente adequada rica em arginina e albumina – 1 unidade/dia – 

200ml/dia – 30 unidade/mês, equipamento para dieta – 6 unidades/dia, 

frasco dieta – 6 unidades/dia, frasco para água – 1 frasco/dia e 

equipamento para água – 1 unidade/dia; b) Estabelecer o prazo de 20 

(vinte) dias para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de 

contratação, às custas dos requeridos, de empresa de iniciativa privada 

prestadora do serviço de atenção domiciliar, observados os termos do 

Ofício Circular nº 22-2017, de 05 de abril de 2017. c) Estabelecer que o 

preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência e às advertências 

a que faz menção o art. 77, inciso V do Código de Processo Civil. 

Intimem-se os requeridos, bem como abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do 

laudo pericial [art. 477, § 1.º do Código de Processo Civil/2015]. Designo o 

dia 25 de setembro de 2018, às 15h00min, para realização de audiência de 

instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. Incumbe ao 

advogado consti-tuído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada 

acerca do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras 

do art. 455 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000961-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

SILVIA MARIA DE AVILA (AUTOR(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000961-10.2017.8.11.0045. 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 pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 03 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005252-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAFAEL TERRES (AUTOR(A))

FABIANE BARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005252-53.2017.8.11.0045. Como forma de concretizar a 

decisão judicial proferida pela Superior Instância, no âmbito do agravo de 

instrumento interposto pelo autor, NOMEIO, para exercer a função de 

perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 17/10/2018, a partir das 8h30min, observada a ordem de 

chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, para que compareçam 

no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá 

constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a 

perícia. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da 

Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados 

pela Justiça Federal. ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser 

apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período, desde que justificada a necessidade. Intimem-se as 

partes litigantes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do 

CPC/2015]. Proceda-se à intimação do autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre a contestação apresentada. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000745-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

MARIVALDA MARIA PEDERIVA (AUTOR(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000745-49.2017.8.11.0045. 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 pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 03 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002757-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BAPTISTA SOBRINHO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002757-36.2017.811.0045. 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 propósito 

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 contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, porquanto 

apresenta vínculo empregatício no período compreendido entre 11/06/2014 

e 21/12/2016 (evento nº 10067539 - pág. 7), e pedido de concessão do 

auxílio-doença, formulado em 13/06/2017, foi indeferido unicamente 

porque houve parecer contrário da perícia médica (evento nº 9191127 – 
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pág. 5). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se 

que a autora submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional 

da área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portadora de moléstias graves, 

diagnosticadas sob os CID's F33, F321 e F410, e que está inapta ao 

exercício de sua atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial 

encartado no evento nº 12215805. Logo, nesse influxo de ideias, a 

princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a existência de 

moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas 

atividades laborais habituais — circunstância que dá fundamento a 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um 

segundo prisma de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em 

expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da 

demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à 

concessão do benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o 

benefício previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de 

tal sorte que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele 

dependem para proceder ao custeio de suas necessidades básicas de 

alimentação e vestuário, e quiçá para promover a sua própria 

sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas características 

intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não existem indícios de 

que dela venha convalescer rapidamente, o quê espelha a necessidade 

imperiosa de auferir rendimento mensal para que tenha condições de 

manter a sua própria subsistência e de sua família. Assim, da forma que 

se apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito invocado — 

caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou 

impossibilidade contemporânea para o desempenho de atividade laboral — 

(‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — 

corporificado pelo risco que o não pagamento do referido benefício à 

requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se 

encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido 

liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser realizada 

pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o 

fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome 

as providências necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença 

à autora Sandra Baptista Sobrinho, dentro do prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício dentro do prazo de 360 

(trezentos e sesssenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. 

Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que 

tome as providências necessárias no sentido de implantar o benefício à 

autora. 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 pagamento dos honorários do perito. Não havendo 

mais provas a serem produzidas, Declaro encerrada a instrução 

processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente à parte autora, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, voltem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000288-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINO BORGES JARA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000288-51.2016.811.0045. 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 pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 03 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001223-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001223-91.2016.8.11.0045. Requerente: Mauricio Lemes da Silva. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 03 de setembro de 2018. Mauricio 

Lemes da Silva, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente 

qualificado, aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social e 

que é portador 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 relegada a análise da tutela de urgência e 

efetivada a citação da requerida. A autarquia requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao 

benefício previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a qualidade 

de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. 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 o autor veiculou alegações finais. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Não subsistem 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 segurado e o cumprimento do período de 

carência, genericamente contestados pelo réu, estão comprovados nos 

autos, na medida em o autor auferiu o auxílio-doença no período entre 

30/01/2014 e 20/08/2014 (evento nº 2993282– pág. 9), além do que o 

benefício foi indeferido unicamente porque, em perícia médica do INSS, 

não foi contatada incapacidade para o trabalho (evento nº 1470624, págs. 

3 e 4). 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 o 

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 o autor Mauricio Lemes da 

Silva é portador de moléstia que o torna incapaz de desenvolver a 

atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados no 

laudo pericial deflui-se, outrossim, que o requerente, em função da 
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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 o requerente se encontra 

acometido 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 7796034, o qual foi coroado com as 

seguintes conclusões: “1) O autor é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID. R 

Sim, desde 2014, CID M511. (...) 4) Qual é a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pelo autor? R Causas indeterminadas. (…) 

10) É possível fixar a data do início da doença (DID)? R Sim, janeiro de 

2014. (…) 11) É possível fixar a data em que a doença se tornou 

incapacitante para o trabalho (DII)? R Desde 2016. (...) 13) O autor(a) se 

encontra incapacitado(a) para o trabalho para as atividade que 

anteriormente exercia? R Sim 14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade 

pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial 

(para algumas atividades? Detalhar. R Sim, total. 15) Caso a resposta 

anterior seja positiva, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade 

laborativa, no seu entender é permanente ou temporária? R É permanente. 

17) O autor é suscetível de reabilitação profissional? 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 o 

autor se encontra incapacitado definitivamente para desempenho de 

atividade laboral, haja vista que não reúne condições mínimas para 

praticar qualquer atividade laboral. Quanto ao termo inicial do 

auxílio-doença (DIB), deve ser fixado desde a data do requerimento 

administrativo do benefício, em 24/03/2016 (evento nº 1470624 – pág. 3), 

pois o autor já estava incapacitado para o trabalho (conf. resposta ao 

quesito 11 do laudo pericial), até a data da juntada aos autos do laudo 

médico, em 29/05/2017 (evento nº 7795612), a partir de quando o 

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.” (STJ, 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 incapacidade 

na esfera administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo 

pericial. Agravo regimental improvido.” (STJ, 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 fim, 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 Mauricio Lemes da Silva 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 o requerente Mauricio 

Lemes da Silva, contado a partir da data do requerimento administrativo 

(24/03/2016), 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 03 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001768-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA SARTOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001768-30.2017.8.11.0045. Requerente: Ana Maria Sartor. Requerido: 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: Cristiano dos 

Santos Fialho. Data: 03 de setembro de 2018. Ana Maria Sartor, 

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. Encerrada a instrução, apenas a autora veiculou 

memoriais escritos. 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 
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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 o 

pedido de concessão do auxílio-doença, formulado em 28/07/2011, foi 

indeferido, unicamente, porque houve parecer contrário da perícia médica 

(evento nº 6867198 – pág. 1), e foram recolhidas as contribuições 

previdenciárias, na condição de contribuinte individual, no período de 

01/06/2013 a 31/05/2017, conforme se observa do extrato previdenciário 

do Cadastro Nacional de Informações Sociais encartado no evento nº 

8242786. 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 Ana Maria Sartor 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 8682351, o qual foi coroado com as 

seguintes conclusões: “1) O autor é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID. R 

Sim, segundo a pericianda desde os 17 anos, CID M545, M541, E66, E11, 

I10, E039, K79, M19. (...). 4) Qual é a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pelo autor? R Degenerativa. (...). 10) É 

possível fixar a data do início da doença (DID)? R Segundo a pericianda 

desde os 17 anos. 11) É possível fixar a data em que a doença se tornou 

incapacitante para o trabalho (DII)? R Sim, fevereiro de 2017. (...). 13) O(a) 

autor(a) se apresenta incapacitado(a) para as atividades que 

anteriormente exercia? R Sim. 14) Caso haja incapacidade, diga o(a) Sr.(a) 

Perito(a) se a incapacidade laborativa. No seu entender é parcial ou total? 

R A incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer 

atividade) 15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o(a) Sr.(a) 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou 

temporária? R É permanente. (...). 17) O autor é suscetível de reabilitação 

profissional? 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. De suma importância enfatizar, por oportuno, mesmo que 

a autora tenha informado, durante a perícia médica, estar acometida da 

doença desde os 17 anos de idade (em momento anterior à filiação ao 

Regime Geral de Previdência Social), a certeza do diagnóstico da 

incapacidade laboral somente ocorreu em fevereiro de 2017, conforme 

resposta ao quesito 11 do laudo pericial. Não obstante preexistente a 

doença, devido ao agravamento das condições de saúde, a requerente, 

em momento posterior a data de filiação ao Regime Geral de Previdência 

Social, ficou definitivamente incapacitada para o exercício de atividade 

laboral. Portanto, deflui-se que a preexistência da doença, agravada após 

o ingresso no sistema de previdência social, não afasta a concessão dos 

benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez [art. 42, §2.º 

e art. 59, p. único, ambos da Lei n.º 8.213/1991]. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Federais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. PERÍCIA CONCLUDENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. 

AGRAVAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. 

CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE PRÓPRIA 

(EXECUÇÃO). 1. É devida a aposentadoria por invalidez quando a perícia 

judicial é concludente de que a parte autora está total e permanentemente 

incapacitada para o trabalho. 2. Não se confundem início da doença com 

início da incapacidade. Em regra, o agravamento do quadro é que vem 

acarretar a impossibilidade de exercício de atividades laborativas. 3. A 

segurada tem direito à aposentadoria por invalidez quando a incapacidade 

decorre de agravamento da doença, nos termos do § 2º do art. 42 da Lei 

8.213/91. 4. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de 

juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a 

observância dos critérios da Lei nº 11.960/2009, de modo a racionalizar o 

andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo 

valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, 

decisão sobre o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ 

e do TRF da 4ª Região” (TRF da 4.ª Região, Apelação Cível n.º 

0004608-09.2016.4.04.9999, 6.ª Turma, Relator: Des. Hermes Siedler da 

Conceição Júnior, julgado em 19/04/2017) — com destaques não inseridos 

no texto original. “APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA 

PREEXISTENTE. AGRAVAMENTO. CONCESSÃO. TERMO INICIAL. Tendo 

havido agravamento da doença, comprovado pelos exames apresentados 

e confirmado pela perícia judicial, a circunstância de a parte autora ter 

reiniciado suas contribuições ao sistema previdenciário quando já existia a 

doença não impede a percepção da aposentadoria por invalidez (art. 42, § 

2º, da Lei 8.213/91). Cabível a concessão da aposentadoria por invalidez 

em favor da parte autora, desde a data do requerimento administrativo 

formulado após a constatação do agravamento da doença, momento em 

que comprovada a condição definitiva da incapacidade” (TRF da 4.ª 

Região, Apelação Cível n.º 5070439-51.2014.4.04.7100, 5.ª Turma, 

Relator: Des. Taís Schilling Ferraz, julgado em 06/06/2017) — com 

destaques não inseridos no texto original. Por via de consequência, diante 

desta moldura, deve ser concedido o benefício de auxílio-doença, desde o 

requerimento administrativo, em 17/02/2017 (evento nº 6867198), pois a 

autora já estava incapacitada para o trabalho (conf. resposta ao quesito 

11 do laudo pericial), até a data da juntada aos autos do laudo médico, em 

03/07/2017 (evento nº 8682332), 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 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]. Por derradeiro, partindo da premissa consistente no fato de 

que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo fato de que 

a autora comprovou o preenchimento dos requisitos para obtenção da 

aposentadoria por invalidez — (‘fumus boni iuris’) e o perigo da demora da 

prestação jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do 

benefício previdenciário pode catalisar à requerente, já que se trata de 

beneplácito que tem natureza eminentemente alimentar — (‘periculum in 

mora’), considero que se encontram presentes as hipóteses que 

autorizam a concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de 

Processo Civil]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na peça inicial por Ana Maria Sartor contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, para o fim de: a) Conceder a tutela de urgência, para o fim 

de Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social tome as 
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providências necessárias no sentido de proceder à implantação do 

benefício da aposentadoria por invalidez, em favor da requerente Ana 

Maria Sartor, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias; b) 

Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social realize o pagamento 

do benefício de auxílio-doença, para a requerente Ana Maria Sartor, 

contado a partir do requerimento administrativo (17/02/2017), até a data da 

juntada aos autos do laudo médico (03/07/2017), a partir de quando 

deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez; c) 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; d) 

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]. 

Considerando o teor do extrato de informações do benefício, juntado na fl. 

214 dos autos, dando conta de que o auxílio-doença foi cessado em 

10/02/2018, como forma de concretizar o comando emanado da decisão 

judicial proferida, Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em 

Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo improrrogável de 10 (dez) 

dias, o restabelecimento do auxílio-doença à autora Avilane Guedes de 

Mota Santos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 03 de setembro 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002789-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO DE SOUSA (AUTOR(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1002789-75.2016.8.11.0045. Requerente: Jose Arnaldo de Sousa. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 03 de setembro de 2018. Jose Arnaldo 

de Sousa, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social e que é 

portador 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 com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por 

cento) previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/1991. Foi relegada a análise da 

tutela de urgência e efetivada a citação da requerida. A autarquia 

requerida apresentou contestação, oportunidade em que articulou que 

para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, o autor deveria 

comprovar a qualidade de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta 

para exercer atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. 

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 o autor veiculou alegações finais. Vieram os autos conclusos 

para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem 

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 

segurado e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em o 

autor já auferia o auxílio-doença (evento nº 3242872, nº 3242882 e nº 

4762986). 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 o 

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 o autor Jose Arnaldo de 

Sousa é portador de moléstia que o torna incapaz de desenvolver a 

atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados no 

laudo pericial deflui-se, outrossim, que o 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 o requerente se encontra 

acometido 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 9214048, o qual foi coroado com as 

seguintes conclusões: “1) O autor é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID. R 

Sim, desde 2005, CID A303, B92, M796. (...) 4) Qual é a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pelo autor? R Infectocontagiosa. (…) 10) É 

possível fixar a data do início da doença (DID)? R Sim, 2005. (…) 11) É 

possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o 

trabalho (DII)? R Sim, junho de 2013. (...) 13) O autor(a) se encontra 

incapacitado(a) para o trabalho para as atividade que anteriormente 

exercia? R Sim 14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode ser 

considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para 

algumas atividades? Detalhar. R A incapacidade pode ser considerada 

total. 15) Caso a resposta anterior seja positiva, diga o(a) Sr(a). Perito(a) 

se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou 

temporária? R Permanente. 17) O autor é suscetível de reabilitação 

profissional? R Não” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório anexado 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 o autor se encontra 

incapacitado definitivamente para desempenho de seu trabalho habitual, 

haja vista que não reúne condições mínimas para praticar qualquer 

atividade laboral. De outro viés, a partir do teor do laudo pericial encartado 

no processo, deflui-se que o perito em suas conclusões, apesar de 

reconhecer a incapacidade total e permanente do autor para o exercício 

de atividades laborativas, em nenhum momento indica que o segurado 

precisa de assistência/acompanhamento permanente de outra pessoa 

para a execução das tarefas da vida diária, o que afasta, 
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consequentemente, o pedido do requerente de concessão do acréscimo 

de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/1991. 

Quanto ao termo inicial do auxílio-doença (DIB), deve ser fixado desde a 

data do requerimento administrativo do benefício, em 10/08/2016 (evento 

nº 4762986 – pág. 1), pois o autor já estava incapacitado para o trabalho 

(conf. resposta ao quesito 11 do laudo pericial), até a data da juntada aos 

autos do laudo médico, em 31/07/2017 (evento nº 9214031), a partir de 

quando o 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.” (STJ, 

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 

incapacidade na esfera administrativa, deve ser a data da juntada aos 

autos do laudo pericial. Agravo regimental improvido.” (STJ, 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 fim, 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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na peça inicial por Jose Arnaldo de Sousa 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 o 

requerente Jose Arnaldo de Sousa, contado a partir da data do 

requerimento administrativo (10/08/2016), até a data da juntada aos autos 

do laudo médico (31/07/2017), a partir de quando deverá converter o 

benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Indeferir o 

acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 45 da Lei nº 

8.213/1991; c) 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; d) 

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 03 de 

setembro 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.: 122058 Nr: 1633-69.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELANE TERESINHA VIVIAN PELICIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heber Pereira Bastos - 

OAB:13698

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR a Acusada, na pessoa de seu procurador para que, no 

prazo legal, APRESENTE suas Contrarrazões ao Recurso em Sentido 

Estrito de fls. 35/37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147442 Nr: 7857-86.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA SANTOS, MATEUS DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Réu, na pessoa de seu procurador para que, fique CIENTE 

do Recurso de Apelação de fls. 323/340, bem como para que, no prazo 

legal APRESENTE suas Contrarrazões ao recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142135 Nr: 4627-36.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE CARVALHO NUNES, 

JOSUEL MAGALHÃES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 Vistos etc.,

Verifico que no momento da intimação pessoal dos acusados acerca da 

sentença penal condenatória, os mesmos manifestaram o interesse em 

recorrer da condenação (fls. 204 e 205). Assim, sendo o recurso 

interposto no momento correto, recebo-o. Outrossim, observo que as 

Defesas dos acusados já apresentaram as suas razões recursais (fls. 

221/230 e 239/248), bem como o representante do Ministério Público suas 

contrarrazões (fls. 231/238 e 249/260).

Assim, não havendo preliminares a serem analisadas, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando 

nossas sinceras homenagens.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153948 Nr: 2244-51.2018.811.0045

 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): HEUDES FARIAS AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

Verifico que no momento da intimação pessoal do acusado acerca da 

sentença penal condenatória, o mesmo manifestou o interesse em 

recorrer da condenação (fl. 69/verso). Assim, sendo o recurso interposto 

no momento correto, recebo-o. Outrossim, observo que a Defesa já 

apresentou as suas razões recursais (fls. 80/100), bem como o 

representante do Ministério Público suas contrarrazões (fls. 102/112).

Assim sendo, proceda-se com a expedição da guia de execução 
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provisória em desfavor do acusado.

Após, não havendo preliminares a serem analisadas, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando 

nossas sinceras homenagens.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159582 Nr: 5600-54.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BONFIN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,Nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei n. 11.343/06, 

notifique-se o acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá arrolar até 05 (cinco) 

testemunhas (§ 1º, do citado Dispositivo Legal).Se a resposta não for 

apresentada no prazo acima assinalado, nomeio para patrocinar a defesa 

do acusado o i. Defensor Público atuante nesta Comarca, devendo ser 

intimado da nomeação, bem como dada vista dos autos ao mesmo para 

apresentar a Defesa Prévia, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do 

mencionado Dispositivo Legal). (...) . Após, venham-me os autos 

conclusos.Findo, expedido os documentos acima citados, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado no APF nº. 4992-56.2018 (id. 

158605).Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 137663 Nr: 2059-47.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1 – Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 85) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 2 – Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

3 – Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.

4 – Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, 

intime-se o recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem 

pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente 

para inscrição na dívida ativa.

5 – Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 130668 Nr: 5974-41.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, Maisa Magda Fernandes - OAB:21466/O

 Vistos etc.,

1 – Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 108) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 2 – Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

3 – Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.

4 – Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, 

intime-se o recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem 

pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente 

para inscrição na dívida ativa.

5 – Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147440 Nr: 7853-49.2017.811.0045

 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): GUSTAVO GUILHERME ALVES PINTO, 

THIFANY OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA 

- OAB:16.016/MT

 Vistos etc.,

 1. Do recurso interposto pela Defesa

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pela Defesa do acusado Gustavo Guilherme Alves de Pinto (fl. 

136), recebo tal recurso. Assim sendo, colham-se as razões recursais da 

Defesa e as contrarrazões recursais do Parquet, no prazo legal.

Após, não havendo preliminares a serem analisadas, nem outras 

diligências a serem cumpridas, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas sinceras 

homenagens.

2. Do pedido de restituição

Thifany Oliveira de Lima, por meio de advogado constituído, requereu a 

restituição de objeto apreendido à fl. 25, juntando o documento de fl. 129.

Instado, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável (fls. 

134/135).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença de fls. 120/123 

não declarou a perda em favor da união do aparelho celular pretendido, 

remetendo ao disposto no artigo 123 do CPP, que assim preconiza:

Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no 

prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença 

final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem 

reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, 

depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

Pois bem.

 No caso em questão, a requerente não logrou êxito em comprovar a 

propriedade do aparelho de telefone celular apreendido, vez que a nota 

fiscal acostada está no nome de outra pessoa.

ISSO POSTO, em consonância com o parecer Ministerial, indefiro o pedido 

de restituição de fl. 128, firmado pela acusada Thifany Oliveira de Lima.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003658-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS TRANSROSA LTDA - ME (REQUERENTE)

CATIANE ZAATREH CENTURION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAITA TEIXEIRA RIOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003658-67.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TRANSPORTES 

RODOVIARIOS TRANSROSA LTDA - ME REQUERIDO: ANAITA TEIXEIRA 

RIOS - ME Visto etc., Determino que a Reclamante proceda a emenda à 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, art. 321, § 

único do CPC, a fim de que traga aos autos o enquadramento empresarial, 

e cartão CNPJ atualizado, nos termos do art. 8º, § 1º, inc. II da Lei 9.099/95 

e Enunciado nº 135 do FONAJE. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 
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Verde/MT, 03 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003635-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

VALMOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. GILSON GOMES - ME (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003635-24.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALMOR DOS SANTOS 

REQUERIDO: M. GILSON GOMES - ME, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT 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 colacionar nos autos comprovante 

da negativação no SERASA e SPC. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 03 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010379-18.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S SOARES DE OLIVEIRA & CIA LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

carta precatória juntada no id. 12520479, noticiando a diligência negativa, 

INTIMO a parte exequente para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 03 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

JOAQUINA DE ARAUJO BEZERRA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 16/10/2018, às 14h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002979-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIO SONEGO (REQUERENTE)

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & RIBEIRO COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da redesignação da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 16/10/2018, às 15h15min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003710-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003710-63.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIANA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc.,. Determino que a parte Reclamante 

proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 

(s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante 

de endereço em nome da parte autora, tais como: contas de água, energia 

e telefone, uma vez que, a comprovação da residência em nome da parte 

é essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu nome o 

reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação com a 

pessoa que constará no comprovante de residência. Ressalto que no 

caso dos Juizados Especiais a competência territorial pode ser declarada 

de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é 

documento essencial para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 03 de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003573-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

RENEY ARAGAO TOCANTINS (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 Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 03 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

ELIANE GUSLINSKI BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 03 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003241-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

PATRICIA ROSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FIBRONIO ANTUNES QUARESMA (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 LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

oposição dos Embargos de Declaração, INTIMO a parte reclamante para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 03 de setembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))
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MARCIA ANDREIA KOTTNVITZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

ROSILDA DANTAS CASTRO SOUZA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 03 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001271-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001271-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Intimem-se os requeridos para se manifestarem quanto ao 

pedido constante no id. 14829993, no prazo de 05 (cinco) dias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 03 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DHEBORA SOUSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE DE MOURA BAREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001237-07.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA ALICE DE MOURA 

BAREA REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., VIA VAREJO 

S/A Vistos. RECEBO o recurso inominado com fundamento no artigo 41 da 

Lei n. 9.099/95, visto que certificada sua tempestividade. Considerando 

que a parte recorrida, no prazo legal, apresentou contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Única Recursal. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 03 de setembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010402-32.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO ROBERTO MULLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010402-32.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: VIA VERDE TURISMO E 

VIAGENS LTDA - ME EXECUTADO: ALOISIO ROBERTO MULLER Vistos. 

Cumpra-se a decisão de id. 3279968, expedindo-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Após, conclusos. Às providências. Lucas do Rio 

Verde-MT, 03 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003526-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR GUEDES FAVARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003526-10.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SEBASTIAO ANTONIO DA 

ROCHA REQUERIDO: JANDIR GUEDES FAVARO Vistos. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a presente como mandado. Alcançada a 

finalidade, devolva-se à Comarca de origem, com as nossas homenagens 

e baixas necessárias. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003614-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003614-48.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.367,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALBERTINA JUSTINO DA SILVA 

RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PARTE A SER 

CITADA E INTIMADA BANCO BRADESCO S.A. Rua Barão de Melgaço, nº 

3.475, bairro Centro, CEP: 78.025-300, 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: LUCAS RIO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/10/2018 Hora: 17:15 (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. LUCAS DO RIO VERDE - MT, 3 

de setembro de 2018 CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004826-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARIA PELICHAN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UELTON LENO TAVARES LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004826-41.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: VANDA MARIA PELICHAN 

EXECUTADO: UELTON LENO TAVARES LUZ Visto. Defiro o requerimento 

veiculado pela exequente, determinando que seja procedida à penhora 

on-line nas contas e/ou aplicações, em que o Executado eventualmente 

figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a 

quantia de R$ 3.740,58 (três mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e 

oito centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do 

CPC. Caso haja penhora, lavre-se o termo de penhora e designe-se 

audiência de conciliação conforme disponibilidade de pauta do conciliador, 

devendo o executado poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito 

ou verbalmente. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005211-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DA CONCEICAO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005211-86.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: HILDA DA CONCEICAO 

EVANGELISTA EXECUTADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando a realização do 

procedimento determinado no id. 14098634, bem como a juntada da nota 

fiscal (id. 14710983) defiro o levantamento do valor de R$ 1.400,00(mil e 

quatrocentos reais) requeridos na petição de id. 13836864 e id. 14710860. 

Antes, porém, intimem-se as partes nos termos do Provimento 68/2018 do 

CNJ. Decorrido o prazo legal, expeça-se o alvará para liberação dos 

valores. Sem prejuízo da determinação acima, como medida de cautela, 

bem como a ausência dos Executados em realizarem os procedimentos, 

ante o pedido (id. 15108153) de bloqueio de R$ 5.652,94 (cinco mil 

seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), a ser 

feita nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio 

Verde, o que se dará através do Sistema BACEN, intimem-se os 

requeridos para cumprirem voluntariamente ou se manifestarem acerca do 

bloqueio, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Decorrido o prazo sem 

manifestação ou sem o cumprimento voluntário, o que deverá ser 

certificado, voltem conclusos. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 03 de setembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003723-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MATIAS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MORRES ALBERT NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003723-62.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROSELI MATIAS GOMES 

REQUERIDO: MORRES ALBERT NUNES FERREIRA, ESTADO DO MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT Vistos. Trata-se de 

pedido de internação compulsória de MORRES ALBERT NUNES FERREIRA, 

intentada por ROSELI MATIAS GOMES, por meio da Defensoria Pública 

desta comarca, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. Aduz a requerente que é companheira do 

requerido Morres Albert, e afirma que ele faz uso constante de drogas já 

algum tempo e esta situação vem sendo altamente prejudicial e 

preocupante para sua família. Alega que a sua condição de dependência 

têm piorado consideravelmente nos últimos anos, e embora a família tenha 

tentado de todas as formas que o requerido iniciasse um tratamento de 

reabilitação, todas restaram infrutíferas. Destaca que diante do gravíssimo 

quadro que se encontra, passando por transtornos comportamentais 

causados pelo uso contínuo de substâncias químicas, não resta 

alternativa a autora senão o ajuizamento da presente demanda visando a 

internação compulsória da requerida em Centro Especializado para a 

realização do tratamento adequado. Pleiteia pela antecipação da tutela 

para internação compulsória ou que seja realizada perícia médica a fim de 

avaliar o grau de dependência da requerida, como a efetiva necessidade 

da medida de internação, com a ajuda de reforço policial para tanto. Com a 

inicial juntou documentos. É o breve relato. Decido. Trata-se de pedido 

liminar de realização de consulta psiquiátrica e internação compulsória, 

formulado pela genitora do requerido, o qual é dependente químico. Pois 

bem. A internação compulsória é medida extrema e excepcional. E isso 

porque representa limitação ao direito constitucional de liberdade. É bem 

verdade que a tutela pretendida visa antes de qualquer coisa proteger o 

requerido, mas para a sua concessão, em caráter liminar, e justamente em 

razão do direito envolvido, é mister a comprovação suficiente das 

circunstâncias alegadas. Qualquer situação de restrição à liberdade 

individual - seja no campo civil ou penal - deve ser analisada com máxima 

cautela. No presente caso, não há elementos suficientes que possam 

autorizar a drástica medida. Além da narrativa da parte autora, nada há 

nos autos que comprove o quanto alegado. As alegações lançadas na 

inicial são muito poucas para se decretar medida privativa de liberdade, 

ainda que, como ressaltado, tenha a providência natureza protetiva e, a 

princípio, objetive beneficiar o requerido. É imprescindível, ainda, a 

elaboração de laudo especializado atualizado para análise da necessidade 

de eventual internação do toxicômano. Acerca do assunto, temos os 

seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - 

SAÚDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - LAUDO MÉDICO 

CIRCUNSTANCIADO E RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES 

- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Inconcebível ordenar a "internação 

compulsória" (art. 6º, III, Lei n.º 10.216/2001) de dependente químico diante 

da ausência de laudo médico circunstanciado, assim como pela não 

demonstração de que esgotados e fracassados "os recursos 

extra-hospitalares", requisitos imprescindíveis a teor dos arts. 4º e 6º da 

Lei n.º 10.216/2001, para se autorizar qualquer modalidade de internação. 

Processo: AC 10520130005868002 MG. Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 

7ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 22/02/2016. Julgamento: 16/02/2016. 

Relator: Peixoto Henriques. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. MAIOR DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DO VÍCIO. ARTIGOS 4° E 6° DA LEI N. 10.216/2001. 

EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO 

MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante 

previsão dos artigos 4° e 6° da Lei n. 10.216/2001, é imprescindível a 

apresentação de laudo médico circunstanciado, caracterizando os 

motivos pelos quais a internação é aconselhável ao paciente, bem como a 

quais tratamentos o paciente foi submetido. Assim, uma vez que a medida 

tem caráter excepcional, por interferir na esfera de autonomia do 

indivíduo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não há falar na sua 

concessão se ausentes os elementos de prova inequívoca a respaldar a 

imposição imediata da internação compulsória do dependente químico (AI 

2012.090686-4, Des. Joel Dias Figueira Júnior, de 8/10/2013). Dessa 

forma, não há alternativa a não ser indeferir o pedido de internação 

compulsória por ausência do laudo de indique a necessidade de 

internação compulsória da requerida Francisca, entretanto, deverá ser 

deferido o pedido de realização de consulta psiquiátrica para que seja 

atestada ou não a necessidade internação compulsória. Isto posto, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Tutela, e determino a imediata 

condução da requerida, coagida ou não, para avaliação psiquiátrica que 

aponte, com base em laudo médico circunstanciado, se há, ou não, 

necessidade da internação compulsória. Com efeito, INTIME-SE ao CAPS 
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local para, com urgência: a) Providencie a realização de consulta médica 

com o requerido, a fim de verificar a necessidade de sua internação 

compulsória; b) Encaminhe relatório contendo informações 

pormenorizadas acerca de eventual tratamento ambulatorial realizado 

anteriormente pelo requerido, bem como os resultados alcançados. Caso 

não seja possível à realização de avaliação pelo CAPS deverá o Município 

de Lucas do Rio Verde custear consulta com psiquiatra particular 

Intime-se a parte autora, oportunamente, para que acompanhe a parte 

requerida ao local designado para a realização da perícia. Caso a parte 

requerida se recuse a comparecer ao local designado para a realização 

da perícia médica, desde já, defiro a utilização de recursos coercitivos, em 

especial, auxilio da policia militar para a condução do requerido para a 

realização do exame médico, devendo ser garantida sua integridade física 

e psíquica. Também, intime-se o Município de Lucas do Rio Verde/MT para 

que providencie autoridade sanitária para acompanhar a condução do 

requerido ao exame médico observando-se a sua integridade física e 

psíquica, assim como ambulância. Com a juntada do laudo, dê-se ciência 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Sem prejuízo do imediato 

cumprimento da providência supra, citem-se os Requeridos, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. Cumpra-se, com 

urgência. Lucas do Rio Verde/MT, 03 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003725-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CECILIA FACCIN CARPENEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003725-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CAMILA CECILIA FACCIN 

CARPENEDO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. CAMILA CECÍLIA 

FACCIN CARPENEDO, qualificada na inicial, ingressou com a Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito com pedido de Indenização por 

Danos Morais e com pedido de tutela antecipada em desfavor de TIM 

CELULAR S.A, sustentando, em síntese, que seu nome encontra-se 

negativado por uma suposta dívida que não deu causa. Relata nos autos 

que procurou a reclamada com intuito de resolver o conflito juntamente 

com o PROCON, no entanto, sem sucesso. Alega que a requerida 

forneceu uma cópia do suposto contrato celebrado entre as partes, mas 

que desconhece os documentos juntados, bem como a assinatura no 

contrato. Narra que diante dessa situação, efetuou um boletim de 

ocorrências, para resguardar os seus direitos. Dessa forma, pleiteia a 

concessão da tutela de urgência, para o fim de determinar que a 

reclamada exclua a restrição em nome do reclamante, uma vez que 

acredita estar sendo vítima de um falsário. É, em síntese, o necessário. 

DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se exclua 

o nome dos órgão de proteção ao crédito, uma vez que não possui 

vínculos contratuais com a reclamada, bem como acredita estar sendo 

vítima de falsários. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a 

inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de 

crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez 

que o citado registro pode causar prejuízos ao reclamante e, caso não 

seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, 

certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. A reclamante 

alega que nunca efetuou qualquer empréstimo com a reclamada e que, em 

razão disso, a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de 

proteção ao crédito foi indevida. Levando em consideração o grande 

número de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras 

de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente 

de falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a 

alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor 

a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações do reclamante. 

Diante disto, reconheço a verossimilhança do alegado na possibilidade de 

ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode advir. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Isto posto, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada e determino que a reclamada promova 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de inadimplentes, até o 

deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de 

responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à 

parte reclamante. Com feito, levando em consideração as regras de 

experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova 

nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo 

que determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, contrato em discussão ou prova de que a reclamante não 

efetuou o pagamento, bem como, incumbindo ainda a prova quanto a fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do 

CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta 

de audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada 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. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 
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justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 03 

de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010862-48.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA DE ALMEIDA & ROCHA DA SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010862-48.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: SILVA DE ALMEIDA & ROCHA DA SILVA LTDA - ME 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte exequente fora 

devidamente intimada para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias 

(ID Nº 11885268), sendo que o promovente deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação nos autos conforme AR constante no (ID Nº 14616679), 

portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 03 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001181-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE AGUIAR LUMACHI (EXEQUENTE)

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANIAK & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001181-42.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: MIRIAM DE AGUIAR LUMACHI 

EXECUTADO: STEFANIAK & CIA LTDA - ME Vistos. Dispensado relatório 

(art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento 

integral da obrigação, realizada pela Executada, a extinção é medida que 

se impõe consoante à regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Desde já defiro o levantamento dos valores, em favor do Exequente. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Decorrido o prazo do 

Provimento nº 68/2018 do CNJ, certifique-se e expeça-se o alvará. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 03 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001506-46.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCA DA SILVA ROSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 13996794). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 13996794, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Intime-se o 

requerido para manifestação quanto ao pedido de id. 14838177, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000665-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIA ESPINDOLA (AUTOR(A))

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE DIPP (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMERSON DA CONCEICAO ATANASIO (RÉU)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000665-22.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 6.482,99; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): PORFIRIA ESPINDOLA RÉU: EMERSON DA CONCEICAO 

ATANASIO, JANETE DIPP, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Senhor(a): 

Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de 

Advogado da Requerente, para no prazo legal, impugnar à contestação, 

juntada ao ID 12907027 LUCAS DO RIO VERDE, 3 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004220-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATAISE RIGO (AUTOR(A))

BRUNO ALVES DAUFENBACK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004220-13.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 347.566,80; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): ATAISE RIGO RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade 

de Advogado da Requerente, para no prazo legal, impugnar à 

contestação, juntada aos IDs 13411900 e 13411941. LUCAS DO RIO 

VERDE, 3 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004661-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SANTI (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89947 Nr: 3835-24.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEXSANDRO GOBBI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves - OAB:, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.82, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117199 Nr: 7944-13.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ANDREIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.68. 

No prazo legal. Devendo proceder ainda a complementação da diligência 

no mesmo prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92465 Nr: 6317-42.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON ALVES LINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA SEGUROS - BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Proceda inicalmente a juntada de petição pendente conforme sinalizado 

pelo sistema apolo.

Compulsando os autos verifica-se que o autor não foi localizado no 

endereço indicado nos autos, conforme certidão de p. 130, que acusa ter 

ele se mudado há mais ou menos 1(um) ano.

Assim, ordeno a intimação do advogado da parte requerente, para que 

decline o novo endereço do autor, a fim de que possibilite sua intimação 

para pericia a ser agendada posteriomente, no prazo de 15(quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito.

Considerando que o Dr. Mário, vem declinando atualmente das pericias 

sobre as quais esta sendo nomeado, assim, nomeio em substituição, para 

realizaçao da pericia, o médico, Dr. Guido Vaca Cespedes, com endereço 

profissional Centro Médico Cespedes sito à Avenida Paraná, n.º 561 – S, 

Bairro Centro, em Lucas do Rio Verde/MT, CEP: 78.455-000, telefones: 

(65) 3549-3226 e (66) 9616-0609; E-mail: guivace@hotmail.com, a fim de 

agende data para realização de pericia, devendo responder aos quesitos 

apresentados pelas partes nos autos, cientificando que o valor de seus 

honorarios será custeado pelo sucumbente da ação, este que fixo no 

valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).

Intimem-se as partes. Cumpra-se. URGENTE. PROCESSO META 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92562 Nr: 6411-87.2013.811.0045

 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: ALTAMIRA MARQUES PINTO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JOSE RODRIGUES GONÇALVES, 

THIAGO JOSE RODRIGUES GONÇALVES - ME, NIPOFLEX INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COLCHOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Becker - 

OAB:MT0021773O, ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA - 

OAB:22146/O, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - OAB:8699/MT, MARIA 

CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIA MARA P. FAVARETTO 

DE ANDRADE - OAB:10.258, Itamar de Camargo V. Junior - 

OAB:13224/MT, PATRICIA SAUGO DOS SANTOS - OAB:29816/PR

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81563 Nr: 786-09.2012.811.0045

 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: DIRCEU FERREIRA DAS NEVAS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DOS SANTOS, JOVENILO 

GONÇALO DE OLIVEIRA, CARMELUCCI GONÇALVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Indefiro o pedido de prova pericial nas cópias de cheques juntadas aos 

autos, até porque as partes não questionam a sua atenticidade, portanto 

em nada a pericia contribuíra para a descoberta da verdade real.

Defiro o pedido de coleta do depoimento pessoal do autor, conforme 

requerido as pp. 139/140, assim:

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 23 de 

outubro de 2018, às 15:30 horas.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas, se assim desejarem, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC).

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, NCPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Intimem-se as partes pessoalmente e procurador do autor, dando-se 

ciência pessoal ao Curador Especial.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83071 Nr: 2531-24.2012.811.0045

 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: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ENGELBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - OAB:4950, 

HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as várias tentativas de citação do requerido via correio em 

diversos endereços pesquisados e verificando que o requerido 

encontrava-se ausente nos endereços, conformes Ars juntados as pp. 

64/verso e 65/verso, determino a expedição de mandado de citação para 

os endereços contidos nos Ars, a fim de que o oficial de justiça proceda a 

localização e citação do requerido.

Em caso de sua não localização, desde já defiro o pedido de citação por 

meio de edital.

Intime-se e cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102201 Nr: 22676-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANDRÉ DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl. 141. 

No prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85575 Nr: 5172-82.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MIGUEL HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:71649/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Defiro o pedido de p. 92/93, assim:

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 23 de 

outubro de 2018, às 16:00 horas.

As partes deverão apresentar e ou completar o rol de testemunhas, se 

assim desejarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC).

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, NCPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Intimem-se as partes pessoalmente e seus procuradores.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42018 Nr: 2326-29.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIR GUILHERME HOFFMANN, LEANDRO 

MIGUEL HOFFMANN

 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: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Ordeno a intimação do executado Leandro Hoffmann, para que tome 

ciência do processo de liquidação e renegociação de dívidas, até dia 27 

de dezembro de 2018, conforme petição do Banco de p. 81.

Cite-se o executado Ledir Guilherme Hoffmann, por meio de edital, eis que 

se esgotaram todas as tentativas para sua localização.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83208 Nr: 2687-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINACIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40417 Nr: 729-25.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIEMA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ DIAS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.126/128 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27279 Nr: 1245-50.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, Edivani Pereira da Silva - OAB:OAB/MT 

10235, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:OAB/MT 14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Impulsiono os presentes autos intimando o executado da penhora 

realizada, conforme Termo de Penhora expedido nos autos.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 036/ 2018

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO,NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E TENDO EM 

VISTA A DECISÃO PROFERIDA EM 28/08/2018,

RESOLVE:

Conceder a servidora ELIANE RUFF REBELATTO, técnico Judiciário da 
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Comarca de Água Boa - MT, 03 (três) meses de licença – prêmio, relativas 

ao decênio de 02.06.2013 a 02.06.2018, nos termos do artigo 109, da Lei 

Complementar n.º04/90 e artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 

059/99, condicionando o gozo, a conveniência do serviço público e 

anuência da chefia imediata.

P. R. Cumpra-se, remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

Água Boa, 28 de agosto de 2018. Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032373 Nr: 3263-67.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Chitolina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Couto Lacerda - 

OAB:OAB/GO 28.881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032373 Nr: 3263-67.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Chitolina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Couto Lacerda - 

OAB:OAB/GO 28.881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.5) Providencie o Sr. Gestor Judiciário o necessário 

para avaliação e a designação de data para a expropriação do bem 

penhorado em alienação judicial, observando-se que o bem será 

expropriado em primeira praça pelo valor de piso equivalente ao montante 

designado na avaliação, e na hipótese de venda em segunda praça, pelo 

equivalente à, no mínimo, 60 % (sessenta por cento) da avaliação, 

conforme regra mencionada no artigo 891, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.6) O arrematante que pretender adquirir o bem em parcelas 

deverá observar a regra do artigo 895 e seus incisos e parágrafos do 

diploma adjetivo cível referido, a fim de que este Juízo possa avaliar as 

condições de pagamento que o interessado pretende realizar. 7) Nomeio 

como leiloeira oficial a Sra. Cirlei F. Balbino da Silva, inscrita na Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT sob nº. 022, em conjunto 

com o leiloeiro Joabe Balbino da Silva, inscrito na FAMATO sob nº. 

067/2013, ambos com endereço na Rua 02, quadra 07, lote A, nº. 264, 

Residencial JK, CEP nº. 78.068-340, Cuiabá-MT, com endereço eletrônico 

cirleibalbino@leiloesjudiciais.com.br ou jurídico@leiloesjudiciais.com.br.8) 

Fixo desde já a comissão dos leiloeiros acima designado em 5% (cinco por 

cento) sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, a qual será 

paga pelo arrematante. Em caso de adjudicação superveniente à 

designação da hasta, arbitro comissão do leiloeiro em 2,5 % (dois e meio 

por cento) sobre o valor do bem, ou bens, penhorado, a qual será 

suportada pelo adjudicante. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89920 Nr: 4213-52.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Vistos em correição, conforme determinado pela Portaria n.º 

002/2016/GAB/1º Vara, datada de 03 de Agosto de 2016.

 Analisando os presentes autos, verifica-se que, imediatamente antes de 

serem eles conclusos ao gabinete para o início dos trabalhos 

correicionais, já fora proferido provimento jurisdicional que, ainda, 

encontra-se pendente de cumprimento pela parte ou impulsionamento pela 

Secretaria Judicial.

 Diante do exposto, determino que seja cumprida a 

decisão/despacho/sentença anteriormente proferida.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89920 Nr: 4213-52.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Considerando que o executado deixou de cumprir voluntariamente a 

obrigação, deixando também de indicar bens passíveis de constrição, 

determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que 

perfaça a penhora, avaliação e remoção dos semoventes indicados à fl. 

68.

 Nos termos do artigo 1.267 da lei n.º 10.406/02 (Código Civil Brasileiro) e 

considerando que a propriedade móvel transmite-se pela mera tradição, 

fica desde já o Sr. Oficial autorizado a penhorar o bem móvel indicado, 

independentemente do local onde se encontra o bem, ainda que sobre a 

posse, detenção ou guarda de terceiros.

 Em caso de ausência de atribuição de valor do bem pelo executado, com 

a concordância do exequente, nos específicos casos em que a lei 

determina (artigo 680 caput, cumulado com artigo 668, parágrafo único, 

inciso V, ambos do Código de Processo Civil), determino a imediata 

avaliação do bem, nos termos do artigo 652, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Fica desde já os longa manus cientificados que o depósito do bem 

penhorado somente poderá ser efetivado em poder do executado, nos 

termos do artigo 666, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, com 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do 

contrário e de forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do 

exequente, ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que 

deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do 

direito que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da 

penhora.

 Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de expressa 

concordância – pelo exequente – do depósito de bem em poder do 

executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza.

 Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e remoção dos 

semoventes indicados à fl. 68.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001216-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1001216-06.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

AYMORE 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) 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. 3) 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. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) 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. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 3 de setembro de 2018 

JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000585-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO JOSE RIBEIRO FRANCO - ME (EXECUTADO)

ARNALDO JOSE RIBEIRO FRANCO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão da oficiala de 

justiça de ID nº 10254657, para as devidas providencias no recolhimento 

da diligência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001314-25.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI (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 autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001759-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FABIANA COLETTI GUIMARAES (ADVOGADO(A))

HOFFMANN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do(a) oficial de justiça de ID nº 12816548, requerendo o que entender de 

direito quanto ao prosseguimento do feito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000403-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA PEREIRA VASCONCELOS (REQUERENTE)

DENISE FERNANDES BERGO (ADVOGADO(A))

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 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT Vistos em correição ordinária (Portaria n. 001/2017 – 

GAB). Trata-se de cumprimento de sentença visando exigir a obrigação de 

quantia certa ajuizada por GERALDINA PEREIRA VASCONCELOS em face 

de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., ambos qualificados nos autos. 

Iniciado o procedimento de cumprimento de sentença (ID n. 9968601) foi 

noticiada a composição de acordo entre as partes (ID n. 10190078). 

Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em 

que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou 

extrajudicial), não havendo indicativo acerca da existência de vícios de 

consentimento na avença estabelecida, razão pela qual à medida que se 

impõe é a sua homologação judicial. 1 – Forte em tais fundamentos, este 

Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes 

para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em aplicação ao artigo 487, 

III, alínea b. 2 – Por seguinte, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil. 3 – Em razão disso, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o 

arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias. 4 – 

Custas e honorários na forma acordada. Água Boa/MT, 26 de outubro de 

2017. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 22/10/2018 Hora: 

16:30 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 187 Nr: 174-06.1999.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM KLASENER, ERNANI EVANDRO 
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KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, 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 a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, 

devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, via telefone 

66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a serem 

percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de recibo 

original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 03 de setembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 59496 Nr: 2070-59.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINHA AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, Paulo Roberto Canhete Diniz - 

OAB:13239-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

intimo o executado, na pessoa de seu advogado, para, "pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) 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", conforme 

Decisão de ref: 44.

 Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 80772 Nr: 1729-28.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Vistos.

1. Trata-se de comunicação feita pela Delegacia de Polícia Civil de 

Acreúna/GO, sobre o cumprimento de mandado de prisão expedido em 

face de ALDEMIR ALEXANDRE DA SILVA (fl. 104), referente a este feito.

2. Assim, OFICIE-SE, com máxima URGÊNCIA, ao juízo da Vara de 

Execuções Penais da Comarca de Acreúna/GO, enviando-lhe Carta 

Precatória com o mandado de prisão, devidamente acompanhado da 

decisão de determinou a expedição do mesmo, a fim de regularizar a 

prisão, nos moldes que disciplina a CNGC/MT.

3. EXPEÇA-SE carta precatória para a realização de audiência de 

justificação.

4. Após a realização da oralidade, FAÇAM-ME conclusos para a 

apreciação da justificativa apresentada e do pedido de revogação de 

prisão.

5. CIENTIFIQUE-SE o MPE e a defesa.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 31 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59498 Nr: 2072-29.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2072-29.2014.811.0020 (cód. 59498).Vistos.1. NOMEIO para 

atuar na defesa do(a) acusado(a) Antônio José Dias da Silva, a Drª. Léia 

Paula Aparecida Claudio – OAB/MT 15.120-B, arbitrando, para tanto, 

considerando o momento processual, o valor de R$ 8.800,50 (oito mil e 

oitocentos reais e cinquenta centavos), a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso.2. INTIME-SE a advogada nomeada para apresentar resposta à 

acusação.3. Após, conclusos.4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de março de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-56.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DICIOMAR DUARTE DE REZENDE (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 12/09/2018, às 13:00 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 3 de setembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-43.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

ELIEMERSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 12/09/2018, às 13:30 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 3 de setembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-61.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ROSA DE MELO (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 12/09/2018, às 13:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 3 de setembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-98.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI (ADVOGADO(A))

ELOANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SIDNY AWWAD (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 12/09/2018, às 13:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 3 de setembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA

 O Dr. João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

 EXONERAR a pedido o Senhor Bel. CÉSAR LIMA DE PAULA, matrícula nº 

29806, portador do RG nº 131624557 SSP/PR e inscrito no CPF nº 

790.549.432-20, do cargo de ASSESSOR DE GABINETE I – Símbolo 

PDA-CNE-VII, do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do 

Bugres, a partir desta data.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Barra do Bugres – MT, 03 de setembro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93499 Nr: 3295-53.2014.811.0008

 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: Ponciano de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Aparecida Munis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 12 de Dezembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115615 Nr: 5135-30.2016.811.0008

 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: NARCISA PIMENTEL DE MORAIS

 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:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido das autoras, a fim de conceder o benefício de 

Pensão por Morte a NARCISA PIMENTEL DE MORAIS, por si e 

representando sua filha menor KEITTI PIMENTEL DE MORAIS, condeno o 

Requerido a pagar a requerente o benefício previdenciário de pensão por 

morte, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, 

bem como lhe efetue o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso desde a data da citação.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da citação e 

observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, 

cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a 

partir da citação de com acordo com os índices de reajuste da caderneta 

de poupança.No que tange ao pagamento de custas, despesas 

processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO, ainda, a 

Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios no percentual de 

10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação desta 

sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ. 

Importante destacar que os honorários devem incidir sobre o total da 

condenação.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em 

vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000,00 (um mil) 

salários mínimos (NCPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141793 Nr: 6031-05.2018.811.0008

 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: ZILDA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil.

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita postulada, ante a manifestação e 

juntada dos documentos de fls.63/68; pois atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC. Ressalte-se, 

contudo, que poderá ser revista e revogada a qualquer tempo a 

gratuidade concedida, acaso verificada as hipóteses legais.

CITE-SE o Município requerido por todo o conteúdo da inicial, para que, 

querendo, ofereça a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em 

conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, fazendo 

constar no mandado de que não havendo contestação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (art. 344, do CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos 

moldes dos artigos 336 e 341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses 

do artigo 345, do Código de Processo Civil.

 Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 
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no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do 

referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 

(quinze) dias.

Quanto ao pedido de expedição de Alvará Judicial, VISTAS ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 03 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101499 Nr: 2585-96.2015.811.0008

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ADRIANO ALMEIDA GIMENEZ

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 

911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 

4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos 

autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva. Assim sendo, DEFIRO o pedido de conversão da busca e 

apreensão em ação de execução, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei 

nº 911/69. Anotações necessárias.

CITE-SE o executado para pagamento no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do artigo 829 do Código de Processo Civil.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, façam os autos conclusos para 

adoção das medidas previstas no artigo 835 e 854 do Código de Processo 

Civil.

 Para o caso de pronto pagamento, fixo os honorários do advogado do 

exequente no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

do débito. Em havendo pagamento no prazo assinalado, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1º do 

CPC).

 Intime-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 27 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132428 Nr: 7946-26.2017.811.0008

 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: CARMELITA SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Lopes Alvares 

Campos - OAB:20.500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Previdenciária movida por CARMELITA SOUZA 

CARVALHO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 Analisando detidamente o presente caderno processual, não identifico 

nenhuma hipótese de extinção do processo (artigo 354, CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, CPC). Portanto, o processo está 

em ordem, devendo o feito prosseguir regularmente.

 Não havendo questões processuais pendentes, dou por saneado o feito.

 Em atenção ao contido na petição inicial (fls. 05/13) e na contestação (fls. 

14/22), fixo como controvertido o seguinte ponto: a qualidade de segurada 

especial da Previdência Social da Autora.

Para elucidação do ponto fixado, defiro a realização de prova testemunhal. 

A parte deverá promover a intimação de suas testemunhas (art. 455 do 

CPC), ou conduzi-las à audiência na data e hora designada 

independentemente de intimação.

 PARA TANTO, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 17h00m.

 Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 27 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135954 Nr: 2116-45.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPDO, NCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

MARCO ANTÔNIO PRATES DE OLIVEIRA menor representado por sua 

genitora NEIDE CAITANO PRATES e RENAN CARDOSO DE OLIVEIRA veio 

aos autos e noticiaram que se compuseram amigável e extrajudicialmente, 

apresentando os termos acordados e pugnando, então, pela homologação 

do acordo em questão.

Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público manifestou 

favorável à homologação do acordo fl. 52.

É o relatório.

 Decido.

Uma vez que houve composição entre as partes e não havendo qualquer 

óbice legal à pretensão deduzida nestes autos, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo firmado entre as partes fls. 48/50, para que surtam os 

regulares efeitos jurídicos e de direito, RESOLVENDO O MÉRITO da ação, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

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

cautelas de praxe.

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

Barra do Bugres – (MT), 29 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142220 Nr: 6232-94.2018.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLI ONOFRE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 FACULTO ao procurador da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, firme a exordial, regularizando a situação processual, sob 

pena de ser considerado ato inexistente e, por consequência, acarretando 

o indeferimento da inicial (art. 321, do CPC).

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 03 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131165 Nr: 7213-60.2017.811.0008

 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: LUAN GUSTAVO SILVA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Guedes Cardoso - 

OAB:10942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TAVARES - 

OAB:OAB/RJ 109.367, TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - OAB:OAB/MT 

19.362

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33033 Nr: 2926-06.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATULINO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAR O 

REQUERIDO, antes do levantamento dos valores, nos termos do 

PROVIMENTO Nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142218 Nr: 6231-12.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA DIAS DO NACIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENI DIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, mediante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, nomeando a 

requerente ZENILDA DIAS DO NASCIMENTO como curadora provisória da 

requerida ZENI DIAS DO NASCIMENTO.Lavre-se o termo de curatela 

provisória, instando a requerente a firmá-lo.A fim de realizar o 

interrogatório do interditando, DESIGNO audiência para o dia 16/10/2018, 

às 14h00.CITE-SE o interditando (art. 751, CPC).CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 03 

de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142285 Nr: 6268-39.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM SERVIANO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora instruiu a exordial 

com comprovante de residência em nome de terceiros (fls. 31).

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 03 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142335 Nr: 6296-07.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSPM, MDDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ARBITRO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo nacional, importando nesta data a quantia de R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devidos a partir da 

citação.Os valores devidos dos alimentos provisórios deverão ser pagos 

à parte requerente até o dia 10 do mês a que se referirem, depositados em 

conta de titularidade da genitora da requerente (Banco Caixa Econômica 

Federal, Conta Corrente nº 3323-0, Agência nº1142, operação 023, Maria 

Deuzina da Silva Pontes, CPF nº 621.118.841-20).Não obstante, para justa 

e eficaz solução do litígio – considerando que a Lei Processual Civil prima 

pela cooperação entre as partes, sempre visando à solução amigável da 

demanda – DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca, para 

designação de audiência de conciliação/mediação, conforme pauta do 

CEJUSC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 03 

de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142269 Nr: 6254-55.2018.811.0008

 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: GIADO, EDILENE KETT ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV., 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 FACULTO ao procurador da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, firme a exordial, regularizando a situação processual, sob 

pena de ser considerado ato inexistente e, por consequência, acarretando 

o indeferimento da inicial (art. 321, do CPC).

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 03 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142332 Nr: 6293-52.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLC, PATRICIA DE SOUZA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE 

BARRA DO BUGRES (APSBGR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180/O, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, GIVANILDO GOMES 

- OAB:OAB/MT 12.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço. Constata-se ainda que a 

procuradora da autora não firmou a exordial.

Assim, FACULTO à procuradora da parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, firmar a exordial, regularizando a situação processual, sob pena de 

ser considerado ato inexistente e, por consequência, acarretando o 

indeferimento da inicial (art. 321, do CPC).

 No mesmo prazo concedido deverá a autora acostar a inicial cópia do 

comprovante de residência emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora. Em 

caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

INTIME-SE, sob pena de indeferimento da inicial (parágrafo único, art. 321, 

Código de Processo Civil).

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 
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conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 03 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132954 Nr: 256-09.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR CHAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261-MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, e por 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil.CONDENO à parte autora o pagamento das custas 

processuais.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando 

as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do 

Bugres - MT, 03 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106033 Nr: 5497-66.2015.811.0008

 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: EDITE BENTA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Lopes Alvares 

Campos - OAB:20.500/MT, Lorhayne Sales de Oliveira - 

OAB:20.325-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DILIGENCIE-SE a serventia acerca dos patronos habilitados nos autos para 

receber intimações e notificações, bem como RETIFIQUE-SE na capa dos 

autos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 

2018, às 16h30min.

INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

INTIME-SE a Autarquia requerida.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 03 de setembro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110408 Nr: 1963-80.2016.811.0008

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do senhor oficial de justiça de fls. 50.

110408

Eu, Clemair Felippe, Oficiala de Justiça, certifico e dou fé que, DEIXEI da 

dar cumprimento ao referido mandado por falta de meios. Informo que o 

valor da diligencia a ser depositado em conta deste juízo é de R$ 20,00 

(vinte reais) .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 3401-44.2016.811.0008

 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: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA, SEBASTIANA DA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123241 Nr: 2747-23.2017.811.0008

 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 VIRGINIA DE OLIVEIRA CRUZ

 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 (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127996 Nr: 5354-09.2017.811.0008

 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: MONICA MARIA FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Conforme leciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso 

LXXIV, é garantida a assistência jurídica integral aos que comprovarem a 

insuficiência de recursos para arcar com os dispêndios da justiça, o que 

não fez a parte requerente.

Deste modo, Indefiro o pedido de fls. 60, pelo que determino que intime-se 

a parte autora para que promova o recolhimento de taxas e custas 

processuais, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130233 Nr: 6657-58.2017.811.0008

 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 CANUTA PEDROSO

 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)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 287 de 571



 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132220 Nr: 7814-66.2017.811.0008

 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: VALDIR RODRIGUES CASTANHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 14952 Nr: 534-98.2004.811.0008

 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: JEAN CARLOS CZEKAY ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALFREDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LEANDRO CORREIA 

FILHO - OAB:MT/2896

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45129 Nr: 1349-85.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87842 Nr: 3623-17.2013.811.0008

 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: LUIS CAMILO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137.269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A-MT, 

PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102893 Nr: 3424-24.2015.811.0008

 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: NATALINA FREIRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134042 Nr: 1009-63.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNOPAR - Universidade Norte Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELA VIANA BOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:MG 63.440

 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.: 141978 Nr: 6122-95.2018.811.0008

 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: MGCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 08 de Novembro de 2018 às 14:40 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.: 107509 Nr: 243-78.2016.811.0008

 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: OROCELIO DA SILVA PASSOS

 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:

 Em face da r. sentença retro, intime o autor para ciência: 19. Isto posto, e 

com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para determinar que o requerido implante o benefício de 

aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo oficial deste 

juízo, assim sendo, 30/01/2018, com multa diária de R$ 100,00 (cem reais) 
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para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo 

das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, 

motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 20. A correção 

monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do vencimento de 

cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, nos termos das 

Súmulas 43 e 148 do STJ. 21. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do art. 85, § 3º do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 22. Por 

força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso 

voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o 

reexame necessário. 23. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: 

OROCELIO DA SILVA PASSOS; 2. Benefício concedido: aposentadoria por 

invalidez; 3. Data de início do benefício: 30/01/2018 (fl. 50); 4. Renda 

mensal inicial: Base de cálculo do rendimento mensal da parte requerente; 

5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença. 24.Em 

relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 46, anoto que os 

profissionais não encontram-se cadastrados no sistema AJG - 

Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento. 25. Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se. P.R.I. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135616 Nr: 1909-46.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CONCIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHALES SALDANHA HANDEL 

FILHO - OAB:12.209/MT, CHALES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13.383/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação, certifico que a contestação foi ofertada no 

prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para querendo apresente impugnação à contestação 

ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136135 Nr: 2223-89.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação, certifico que a contestação foi ofertada no 

prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para querendo apresente impugnação à contestação 

ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136739 Nr: 2624-88.2018.811.0008

 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: ANTONIA TRINDADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação, certifico que a contestação foi ofertada no 

prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para querendo apresente impugnação à contestação 

ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136908 Nr: 2721-88.2018.811.0008

 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: LEVINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação, certifico que a contestação foi ofertada no 

prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para querendo apresente impugnação à contestação 

ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137295 Nr: 2961-77.2018.811.0008

 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: ADEMAR CAMILO DA PAIXÃO

 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)

 Nos termos da legislação, certifico que a contestação foi ofertada no 

prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para querendo apresente impugnação à contestação 

ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137640 Nr: 3164-39.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI DE OLIVEIRA SILVA, MEDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 08 de Novembro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141778 Nr: 6017-21.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA PEDRO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FATIMA DE LIMA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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 12 de Dezembro 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.: 80865 Nr: 2505-40.2012.811.0008

 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 dos Anjos Pereira

 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 (ATOS)

 Em face da r. sentença retro, intime o autor para ciência: (...)21. Diante do 

exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte requerente nesta ação, condenando o requerido a conceder-lhe a 

aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da referida lei 

federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data da 

citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 da 

respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir a 

partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei 

n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 22. Em obediência aos termos 

do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes anotações: 1. 

Nome da parte beneficiária: Maria dos Anjos Pereira; 1.a. CPF n. 

001.166.301-40; 1.b. Nome da mãe: Maria José Pereira; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

06.08.2012 (data da citação - fls. 23-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Alto Paraguai, s/nº, Bairro 

Maracanã, município de Barra do Bugres-MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 23. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil. 24. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 25. P. I. Cumpra-se. 26. 

Expeça-se o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82179 Nr: 3875-54.2012.811.0008

 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: ARISVALDO DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, Marco Antonio 

de Mello - OAB:13.188-B, MARIA ANGELICA AZEVEDO SOUZA SOUTO 

- OAB:/MT 10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime-se o requerido para apresentar suas 

considerações no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90066 Nr: 408-96.2014.811.0008

 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: DEMETRIO GALBERTO DE MORAES

 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 (ATOS)

 Em face da r. sentença retro, intime o autor para ciência: (...)Vistos em 

correição. 1. Conforme se depreende dos autos, a parte requerente 

manifesta-se pela desistência da ação (fl. 27). 2. Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Em consequência, julgo 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que 

incabíveis a espécie. 5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96029 Nr: 5229-46.2014.811.0008

 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 PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIDADE FERREIRA DE CAMPOS, LUIZ 

MARTINS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Teles Tourounoglou - 

OAB:10738/B, KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318, MILTON 

CHAVES LIRA - OAB:OAB/MT 6330

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do termo de audiência de p. 173, intime o autor para apresentar 

os memoriais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141961 Nr: 6107-29.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 09 de Outumbro 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.: 48293 Nr: 125-78.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FLORIANO IRMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, ANDRÉ NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:8392/MT, Guilherme F. Figueiredo Castro - OAB:MS 10.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão do Sr. Meirinho p. 75, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

extinção dos autos.

 "Certifico eu, Oficial de Justiça que deixei de cumprir o presente mandado, 

por falta de numerários para pagamento de condução, sendo que a parte 

autora depositou apenas parte das diligências (R$ 205,12) não sendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 290 de 571



suficiente para realizar o cumprimento deste mandado. A seguir na data 

de 25//06/2018, fiz uma informação ao gestor Edmilson (anexo), em 

seguida o gestor fez um ofício 0059/2018 (anexo)), o qual foi protocolado 

na Agência do Autor (sicred), nesta cidade em 26/06/2018 e até a 

presente data não foi efetuado o depósito. Razão pela qual faço 

devolução do presente na central de mandados e aguardo novas 

determinações. O referido e verdade e dou fé. Barra do Bugres - MT, 15 

de Agosto de 2018. Aparecido Ferreira Mendes Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141734 Nr: 5994-75.2018.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MELO DE ANDRADE, VALDINEI MELO DE 

ANDRADE, MARIA APARECIDA MELO DE ANDRADE, Leidiane da Silva 

Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, comparecer perante esse Juízo e Secretaria a 

fim firmar termo de compromisso, já confeccionado e afixado no verso da 

capa dos autos, bem como para providenciar o cumprimento da respectiva 

ordem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136071 Nr: 2181-40.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136071 Nr: 2181-40.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 53837 Nr: 46-65.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ XAVIER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Almeida Ferraciolli - 

OAB:18.563

 Posto isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

para, com espeque no art. 386, VII do Código de Processo Penal, 

ABSOLVER o acusado ANDRÉ XAVIERA SILVA, qualificado, por 

insuficiência de provas a autorizar o édito condenatório.Oficie-se aos 

Institutos Estadual e Federal acerca do provimento absolutório.Publique-se, 

registre-se, intime-se e se cumpra.Com o trânsito em julgado, procedam às 

baixas nos arquivos criminais em nome do denunciado e com as cautelas 

legais, arquivem-se os autos.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 105919 Nr: 15935-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josue Alves Nascimento - 

OAB:20466, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de guia de execução penal unificada, em que figura como 

recuperando JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS, qualificado, 

condenado:

(a) pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do CPB, à pena de 06 

(seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, conforme guia de fl. 10;

 (b) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da

 Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 

600 (seiscentos) dias-multa, conforme guia de fl. 174; e,

(c) pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da

 Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, e 

ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, conforme guia de fl. 174.

 Aportou-se aos autos a guia de fl. 174.

O Juízo elaborou cálculo de pena que segue anexo.

II –

Considerando que quando houver condenação por mais de um crime, no 

mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de 

cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas 

(LEP, 111) e, considerando que as penas unificadas, no presente caso, 

após realizar a detração, superam, e muito, 08 (oito) anos, fixa-se o 

regime FECHADO para cumprimento da pena (art. 33, § 2°, “a”, CPB).

Homologa-se o cálculo que ora se junta para que surta seus jurídicos e 
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efeitos legais, sem prejuízo de futura reanalise em caso de impugnação 

das partes.

Registra-se que o Juízo deixou de incluir no cálculo de pena a condenação 

do art. 12 da Lei 10.826/03, referente à guia de fl. 174, eis que se trata de 

pena de detenção e, nos termos do art. 76 do CPB, havendo concurso de 

infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Aguarde-se o implemento do prazo para eventual concessão de benefício 

ou sua postulação.

Ciência às partes. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135478 Nr: 1828-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 Nos termos da Legislação Vigente e inciso III, do Art. 1691 da CNGC- 

FORO JUDICIAL, impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir vista ao 

Representante do Eduardo Rodrigues Ramos, Dr. Saulo de Almeida Alves - 

OAB/MT 13.615, para no prazo legal, pugnar o que entender de direito, 

face o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça em relação a 

testemunhas Itamar Almeida da Silva e Antônio da Silva, conforme 

transcrição: "[...] deixei de intimar as testemunhas Itamar Almeida Silva, 

Antonio da Silva, Leonilda Elpidia da Silva, em virtude de não localiza- los 

mais deixei cópia do r. mandado com a testemunha Adão que se 

comprometeu em entregar-lhes e avisá-los da audiência. [...]".

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-41.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GONCALVES (REQUERENTE)

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA (ADVOGADO(A))

ILIANE BERNART (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO DALLABRIDA (REQUERIDO)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

FORPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. - EPP 

(REQUERIDO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-28.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

AMERICAN PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTRON AUTOMACAO E ELETRICA LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte , para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID do documento 

14541369 . 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: 1000468-13.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

AMERICAN PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTRON AUTOMACAO E ELETRICA LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte , para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID do documento 

14541311 . 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: 1000656-06.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho (ADVOGADO(A))

JAMIL PINHEIRO DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINTIALCOOL - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE 

FABRICACAO DE ALCOOL (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15135646. "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 

firmar a procuração "ad judicia et extra", 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: 1001214-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 3 de setembro de 2018. Senhor(a) JOAO 

CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, Rua Paraiso, casa 417, Bairro Pronav, 

Barra do Bugres, CEP: 78390-000. A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 24/09/2018 

Hora: 16:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1001214-12.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 8.441,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO CARLOS FERREIRA DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: BANCO SANTANDER S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RIA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1001214-12.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

8.441,80; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, Avenida Presidente Jucelino Kubitschek, nº 2041, E 2235 

Bloco A, São Paulo – Vila Olimpia – CEP: 04.543 - 011. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado 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 24 de setembro de 2018, às 16:20, 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. 3 de setembro 

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: 1001216-79.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE APARECIDA DA GUIA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15141939. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, tendo em vista o teor da certidão 

do mandado de intimação da parte Reclamante (ID do documento: 

14186833), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

Reclamante para emendar a inicial a fim de que apresente todas as 

informações do seu endereço, bem como, pra que apresente o número de 

telefone, com o objetivo de facilitar futuras intimações, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500267-20.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA OENNING (ADVOGADO(A))

ANISIA DA SILVA RONDON (EXEQUENTE)

VILSON SOARES FERRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença ID do documento 15113420 “ Pois bem, em consequência, pelo 

exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 

925, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Deixo de determinar a 

intimação da parte contraria, nos termos do Provimento nº 68/CNJ, tendo 

em vista a manifestação expressa pela executada, de que não se opõe ao 

levantamento dos valores em favor da exequente. Porém, antes de 

proceder com a expedição do alvará, conforme requerido (Id.12296685), 

INTIME-SE o patrono do exequente, para que junte procuração com 

poderes para proceder com levantamento de valores.Publique-se. 

Intime-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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500267-20.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA OENNING (ADVOGADO(A))

ANISIA DA SILVA RONDON (EXEQUENTE)

VILSON SOARES FERRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500267-20.2014.8.11.0008. EXEQUENTE: ANISIA DA SILVA RONDON 

EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por ANISIA DA SILVA 

RONDON, em face de EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

todos qualificados nos autos. A execução foi recebida no Id.11083979, 

determinando a intimação da executada. A executada manteve-se silente 

e de consequência, foi deferido o bloqueio via BacenJud (Id.13724627). 

Devidamente intimada da penhora, a executada manifestou no Id.14265923 

dizendo não se opor à liberação do valor bloqueado em favor da 

exequente, bem como pugnou pela extinção do cumprimento de sentença. 

É a síntese do necessário. DECIDO. Pois bem, em consequência, pelo 

exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 

925, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Deixo de determinar a 

intimação da parte contraria, nos termos do Provimento nº 68/CNJ, tendo 

em vista a manifestação expressa pela executada, de que não se opõe ao 

levantamento dos valores em favor da exequente. Porém, antes de 

proceder com a expedição do alvará, conforme requerido (Id.12296685), 

INTIME-SE o patrono do exequente, para que junte procuração com 

poderes para proceder com levantamento de valores. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 03 de setembro de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000492-12.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SANTOS SALVADOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000492-12.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DOUGLAS RODRIGUES DOS 

SANTOS ARAUJO REQUERIDO: CAMILA SANTOS SALVADOR Vistos, etc. 

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com benefício 

da justiça gratuita na esteira do disposto no art.98 e seguintes do CPC. 2. 

DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 19 de setembro de 2018, 

às 13h30min a se realizar no Centro Judiciário de Conciliação. 3. Cite-se o 

réu e intime-se o (a) autor(a) e requerido(a) a fim de que compareçam ao 

ato, acompanhados de seus advogados, independente de intimação 

pessoal, importando a ausência em extinção e arquivamento do processo 
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e a daquele em confissão e revelia. 4. 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 prolação 

de sentença. 5. Ciência ao Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 20 de agosto de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81925 Nr: 1896-86.2016.811.0050

 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 GONCALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 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 correspondência devolvida ás fls. 62, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72096 Nr: 435-16.2015.811.0050

 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): VALDEMAR F. DOS SANTOS ME, VALDEMAR 

FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 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 correspondência devolvida ás fls. 70, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36148 Nr: 2937-98.2010.811.0050

 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: VALDIR LEVANDOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PRIMO GIROLAMO FRANCHINI, 

FRANCHINI & CIA LTDA-ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Azambuja Sommer 

Dutra - OAB:19.536-O/MT, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124, 

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16.261/MT, NADIR 

GONÇALVES DE AQUINO - OAB:, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 63/69 foi interposto 

tempestivamente, razão pela qual, nos termos do item 5.16.19 da CNGCGJ 

impulsiono o presente feito a fim de que a parte apelada apresente 

resposta ao aludido recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93370 Nr: 3809-69.2017.811.0050

 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: MDCL, ÁDCL, JAKELINE COSTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32438 Nr: 2487-92.2009.811.0050

 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: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio 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 de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100568 Nr: 2312-83.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZI BURDULIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Vistos, etc.

1. Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, RECEBO a presente 

missiva.

2. Em consequência, designo a audiência para o dia 03 de outubro de 

2018, às 16h30min.

3. Intime-se.

4. Notifique-se o IRMP e a DPE.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 9 de agosto de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83599 Nr: 2919-67.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10/10/2018, às 

13h00min (horário de Cuiabá/MT).3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única 

vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 

1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) 

mediante mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência 

das situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e 

seguintes ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental 

deste processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) 

acusado(a/s) previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 294 de 571



CPP.4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o 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 conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. 

Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 

7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100639 Nr: 2337-96.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDLV, BKC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03/10/2018, às 

17h30min (horário de Cuiabá/MT). 3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única 

vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 

1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) 

mediante mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência 

das situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e 

seguintes ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental 

deste processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) 

acusado(a/s) previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo 

CPP. 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação. 5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o 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 conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. 

Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 

7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99542 Nr: 1798-33.2018.811.0050

 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: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIMAR ORLANDO PADILHA

 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:

 DESPACHO

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fls. 59, para tanto, Cite-se o requerido, por Carta com 

AR, no endereço indicado.

2. Designo audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018 às 

13h15min.

3. Não havendo êxito expeça-se mandado de citação por oficial de justiça.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73152 Nr: 1041-44.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SEBASTIAO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO SEBASTIAO DOS SANTOS, 

Cpf: 82721084453, 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, 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.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 30.250,88 - Valor 

Atualizado: R$ 30.250,88 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos EM PLANO DE TRABALHO.1.Analisando os 

autos, verifico que não há notícias acerca do paradeiro da parte 

requerida, uma vez que conforme certidões de fls.21,35, o mesmo não foi 

encontrado nos endereços indicados bem como não há informações 

sobre sua atual localização.2.Assim, com fundamento no art.256, II do 

CPC, CITE-SE a requerida via edital, com prazo de 30 (trinta) dias nos 

termos do art.257, III, CPC. 3.Nessa hipótese, desde já, nos termos do 

disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador 

Especial da requerida citada por edital, a Defensoria Pública.4.Dê-se vistas 

ao curador para apresentação de defesa no prazo legal.5.Em seguida, 

manifeste-se o autor em 05 dias.6.Após, façam os autos 

conclusos.7.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mayra Coradi Braga, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 29 de agosto de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26943 Nr: 357-66.2008.811.0050

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI PAULINA REBELATO MOUSQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA PIMENTA DE MEDEIROS 

- OAB:9.844 MT, ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034, VANIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441/MT, GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - 
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OAB:21242/DF, JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:10.127, 

ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.209,70 (Um mil, duzentos e nove reais e setenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 458/459. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 604,85 (seiscentos e quatro 

reais e setenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

604,85 (seiscentos e quatro reais e setenta centavos) , para fins da guia 

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

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 9872 Nr: 3048-63.2002.811.0050

 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: ELIO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÁRCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, JORGE 

MANCHUR, MOHAMED JAMAL KASSAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AURÉLIO PALMA DE 

AZEVEDO - OAB:OAB/ RS 24.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAIME MARCELO ALVES 

DE CARVALHO - OAB:19924/PR, ALMICAR CORDEIRO TEIXEIRA - 

OAB:8970/PR, DENILSON GONZAGA BARRETO - OAB:21518/PR, LUIZ 

AURÉLIO PALMA DE AZEVEDO - OAB:OAB/ RS 24.610, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - 

OAB:33251/PR

 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 para que se manifestem 

sobre o valor da proposta de perícia acostado nos autos, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83368 Nr: 2770-71.2016.811.0050

 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: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE ANGELA DE CARLI ZUCONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.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.: 30011 Nr: 70-69.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA P. 

CARDOSO ZANDONADI - OAB:PROCUR./INSS/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 

indicando a conta bancária para onde deve ser transferido o valor 

vinculado ao presente autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39078 Nr: 2431-88.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEN DA FONTE PINHEIRO

 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:

 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 

indicando a conta bancária para onde deve ser transferido o valor 

vinculado ao presente autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 3574-10.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/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 EXECUTADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo LEGAL, querendo, ofereça embargos 

e/ou O QUE ENTENDER PERTINENTE, face o bloqueio realizado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35263 Nr: 2052-84.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO JOSÉ PERIN, VALDIR CASALI, 

CLECI BRUM CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2693-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

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 o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87199 Nr: 266-58.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, JONAS COELHO DA 

SILVA, VANESSA PELEGRINE, RUBIANE KELI MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILITINO SOLETTI, WALDEMIRO 

SOLETTI, ARLINDA FERREIRA SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA ELIZABETH CESTARI 

GROTTI - OAB:6.250/MS, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544, 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, OTONI CÉSAR COELHO DE 

SOUZA - OAB:5400, SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412, SERGIO 

PAULO GROTTI - OAB:4412/MS

 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 o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93634 Nr: 3969-94.2017.811.0050

 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: ADALBERTO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORGILDO DHEIN EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 (...)DECIDO.* DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR POR INEXISTENCIA DO NEXO CAUSAL:Em síntese, a 

parte requerida arguiu em fase contestacional que os problemas são 

decorrentes da precariedade do veículo e que os serviços realizados não 

são capazes de ocasionar problemas no motor do carro.Sem delongas, 

não é demasia registrar que que somente é carecedor da ação em razão 

da falta de interesse de agir, aquele cuja pretensão não encontra 

resistência, conforme leciona Theotonio Negrão em sua obra “Código de 

Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 44ª edição, p. 378, 

senão vejamos:“Se ainda não existe resistência à pretensão deduzida 

pelo autor em juízo, este é carecedor de ação, por falta de interesse 

processual, pois a existência de litígio constitui conditio sine qua non do 

processo (RJTJERGS 152/602).”Destarte, a preliminar suscitada somente 

deveria prosperar se não houvesse qualquer litígio entre as partes, o que 

não acontece no presente feito porque, conforme aduzido pelo autor, a 

parte requerida realizou reparos no veiculos e após esse cenário o motor 

acabou fundido.Quanto mais, não há o que se falar em inépcia da inicial 

posto que o que pretende a parte autora da ação restou claro nos autos, 

tendo possibilitado o exercício do direito de defesa e contraditório pela 

parte requerida.Nessa senda, pelos fundamentos acima, rejeito as 

preliminares arguidas.Não havendo preliminares mais preliminares a serem 

analisadas, dou o feito por saneado.Por conseguinte, intimem-se as 

partes, por meio de seus mandatários legais, via DJE, para dar que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, inclusive no que tange 

eventual realização de exame pericial, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91790 Nr: 2856-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, GLADIS TEREZINHA 

SORDI GARCIA, EPITACIO RIBAS DA ROSA, CLECI TEREZINHA SCHLEDER 

DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9.916-B/MS, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, Luiz 

Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, Luiz Sergio Del Grossi - OAB:8294-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 requerida, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67510 Nr: 1475-67.2014.811.0050

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/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 que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição (proposta de honorários) acostado em fls., requerendo o 

que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99882 Nr: 1970-72.2018.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCI DOS SANTOS OLIVEIRA, ESPOLIO DE 

FERNANDINHO BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIZELI PAULINA HOLZ - 

OAB:22.586/MT, ODUVALDO LOPES FERREIRA - OAB:14.196-B/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 
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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 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31942 Nr: 1993-33.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISI KOLLING, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDONSIO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

649,38 ( seiscentos e quarentae nove reais trinta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 57. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e 

oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 235,98 

(duzentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

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

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73478 Nr: 1233-74.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.119,60 (um mil, cento e dezenove reias e sessenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 39. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 559,80 (quinhentos e cinquenta e nove 

reais e oitenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ R$ 

559,80 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

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

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1662 Nr: 1526-06.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO JOSE BEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULCI SANT ANA DE CASTRO, PEDRO 

PAULINO SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

173,65 ( cento e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 86. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7698 Nr: 878-21.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASALI, VALDIR CASALI - OFICINA 

MECÂNICA

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

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

885,92 (oitocentos e oitenta e cinco reais e novente e dois reais), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 181. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 663 Nr: 532-75.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE AFONSO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Campos - 

OAB:MT 4.123, GERALDO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:3626-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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1.203,17 (um mil, duzentos e três reais e setenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 316. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4005 Nr: 1537-98.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, TOMAS ANDRZEJEWSKI

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

OAB:3.056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

963,17 ( novecentos e sessenta e três reais e dezessete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 118. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

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

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24707 Nr: 1339-17.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SCARIOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

906,18 ( novecentos e seis reais e dezoito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 372. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63209 Nr: 1211-84.2013.811.0050

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS 

SANTOS MARIUSSSI, ZAID ARBID, JANDIRA MARIUSSI, ROSA HAIDAR 

ARBID, ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - OAB:13392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, JULIANA FIUSA FERRARI - OAB:6538

 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 que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição (proposta de honorários), acostado em fls., requerendo o 

que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 10790 Nr: 911-74.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 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, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77310 Nr: 3565-14.2015.811.0050

 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: BIG FER INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA, FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA REGINA BADALOTTI - 

OAB:70.449/PR, DIEGO ZANETTI ROOS - OAB:40205/PR, ELADIO LUIZ 

ROOS - OAB:12.106/PR, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEANE LAURA ISOTON - 

OAB:17.073-A

 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 REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93634 Nr: 3969-94.2017.811.0050
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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: ADALBERTO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORGILDO DHEIN EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Vistos,

Em que pese a causídica informar em sua peça o código deste feito, 

denoto que não se trata de pleito relacionado a estes autos.

Assim, desentranhe-se a petição de f. 93-98 e, por conseguinte, intime-se 

advogada descrita na peça em questão, via DJE, acerca desta decisão.

No mais, proceda-se as diligências necessárias ao cumprimento da 

decisão anterior.

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.: 79223 Nr: 404-59.2016.811.0050

 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: ÉLIDA MARIA LEITE DE CARVALHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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, através de seus 

advogados, para que apresente as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101162 Nr: 2563-04.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): LUIZ VERNER KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419

 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 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35823 Nr: 2612-26.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DA SILVA LINDER, TRIANA CAMPANA 

MICHELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Triana Campana Michelis Leal - 

OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/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 o 

teor da petição acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97859 Nr: 1088-13.2018.811.0050

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/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, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 91790 Nr: 2856-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, GLADIS TEREZINHA 

SORDI GARCIA, EPITACIO RIBAS DA ROSA, CLECI TEREZINHA SCHLEDER 

DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9.916-B/MS, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, Luiz 

Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, Luiz Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MT

 Autos nº 2856-08.2017.811.0050 (Cód. 91790)

Vistos em Substituição Legal.

Diante do que dispõe o art. 145, § 1º, do CPC, dou-me por suspeita para 

atuar neste feito, razão porque DETERMINO a remessa dos autos ao meu 

substituto legal.

Ademais, o referido artigo consagra que: “Poderá o juiz declarar-se 

suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas 

razões.”.

Por outro lado, importante ressaltar que os autos originalmente tramitam na 

Segunda Vara Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis, dessa forma, o 

feito deve permanecer nesta vara, uma vez que a suspeição é do juiz e 

não do juízo.

Assim, proceda-se com a redistribuição da presente ação para a 2ª Vara 

Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis.

Em seguida, após as anotações e correções necessárias, encaminhem-se 

ao meu substituto legal.

 Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 08 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000476-92.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000476-92.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 03 de Setembro de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CICERO HENRIQUE GUILHERME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000691-34.2018.8.11.0050 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),Segunda-feira, 03 de Setembro de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000716-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO FERREIRA (REQUERENTE)

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

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

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000716-44.2018.8.11.0051 Autorização Judicial Sentença. 

Vistos etc. Manoel Pedro Ferreira, devidamente qualificado, pediu 

autorização judicial, encartada em alvará da mesma natureza, para o 

levantamento de importância remanescente em contas de Pedro Ferreira 

Guimarães. É o breve relatório. Fundamento. No caso em testilha, nota-se, 

da Certidão de Óbito do Sr. Pedro Ferreira Guimarães, o falecimento em 02 

de junho de 2007, sem indicação de herdeiros conhecidos. De resto, as 

Certidões posteriormente apresentadas pelo Requerente revelam o prévio 

falecimento dos pais do Sr. Pedro Ferreira Guimarães. Assim, ao final, 

corrobora-se a alegação inicial, no sentido de que o Sr. Pedro faleceu sem 

deixar ascendentes ou descendentes. Em consulta ao Sistema Apolo, não 

se verificou a abertura de inventário para a partilha de eventuais bens 

deixados pelo Falecido, assim a corroborar a alegação da inexistência de 

patrimônio, assim a ratificar os termos da declaração do art. 4º do Decreto 

85.845/81, apresentada na inicial. Ao final, atende-se a pretensão do 

Requerente, autorizando-o ao levantamento, independentemente de 

inventário, da quantia depositada em nome do Sr. Pedro Ferreira 

Guimarães, desde que inferior ao limite imposto pelo art. 1º, § 2º, da Lei 

6.858/80, atualmente R$ 35.800,00 (o valor da última atualização do índice, 

NCz$ 6,17 em janeiro de 1989, foi atualizado pelo INPC até data recente, 

resultando em R$ 71,60 por OTN). Decido. Isso posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para autorizar o levantamento, pelo 

Requerente, dos valores eventualmente consignados em aplicações 

financeiras do Sr. Pedro Ferreira Guimarães, desde que limitados a R$ 

35.800,00. EXPEÇA-SE o alvará correspondente. Sem custas. Sem 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 3 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001558-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS (ADVOGADO(A))

JOSE SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001558-24.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “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.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar. A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é suficiente para a 

plena configuração do periculum in mora. Como se sabe, a inscrição em 

cadastro de inadimplentes tem a finalidade de proteger o próprio comércio, 

no sentido que fornece aos que dele participam um histórico de suas 

condutas comerciais negativas, além de alertar acerca de eventuais 

situações de insolvência. Tem, ainda, o objetivo velado de “coagir”, por 

vias transversas, o devedor a cumprir a obrigação. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aqueles 

cidadãos idôneos que não mereçam ali figurar, seja porque jamais 

incorreram em mora, seja porque têm razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, o extrato apresentado pelo Requerente 

informa a anotação, perante a SERASA, do inadimplemento da obrigação 

de R$ 232,45, vencida em 09 de agosto de 2014, referente ao contrato 

42014861, firmado perante o Requerido. Entretanto, o comprovante de 

pagamento apresentado pelo Requerente revela, ao menos a uma primeira 

vista, o adimplemento antecipado de tal obrigação. É bom frisar, aliás, que, 

em análise ao código do boleto, nota-se, no campo correspondente à data 

do vencimento da obrigação, o valor 6150. Sabe-se que o código dos 

boletos se forma por seis campos distintos: banco, moeda, identificador, 

verificador, fator de vencimento e valor do documento. E, em relação ao 

fator de vencimento, especialmente importante à análise do pedido 

antecipatório, tem-se número de dias corridos a partir da data base, em 07 

de outubro de 1997. Contados os 6150 dias corridos desde a aludida data 

base, tem-se que, naquele comprovante de pagamento apresentado pelo 

Requerente, o vencimento da obrigação era mesmo 09 de agosto de 2014. 

Assim, embora o pagamento feito pelo Requerente pareça ter sido feito em 

16 de junho de 2014, a obrigação venceria só em 09 de agosto daquele 

mesmo ano, de maneira que, ao menos neste momento processual, a 

anotação feita pelo Requerido se mostra indevida, justamente por ter 

desconsiderado a quitação. Impõe-se, então, o deferimento da pretensão 

antecipada do Requerente. Adverte-se apenas que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 

do NCPC, DEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente para 
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determinar a suspensão da inscrição atinente à obrigação vencida em 09 

de agosto de 2014, do contrato 42014861, lançada perante a SERASA. A 

fim de bem cumprir a presente determinação judicial, OFICIE-SE ao 

Requerido, bem como à SERASA, para que promovam a exclusão da 

inscrição referente à operação indicada no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de imposição de multa diária, a ser oportunamente arbitrada. Embora 

os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial 

assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização 

do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus 

da prova. POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC). CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 

99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 3 

de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELICO DE ARAUJO (AUTOR(A))

SANDINARA PELICIOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000770-10.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. A presente ação tem por objeto a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. À míngua de 

irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como controvertidos, 

os pontos atinentes à qualidade de segurado especial do Requerente, a 

incapacidade temporária ou permanente do Requerente e ao atendimento à 

carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial e testemunhal. No que se refere à prova 

pericial, e considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com 

a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente 

de compromisso, devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua 

Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no 

caso de aceitação do encargo, os honorários periciais foram desde já 

arbitrados no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos 

da Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Ressalte-se que 

o valor atribuído a título de honorários ultrapassa o valor máximo descrito 

na Tabela V, da Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em 

razão da especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca. 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem 

assistente técnico, caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Uma vez 

que o Requerido já apresentou seus quesitos, o Requerente poderá, se 

assim quiser, indicar os seus próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo 

de quinze dias, INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no 

prazo máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado 

nos 10 (dez) dias subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes 

para que apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa 

hipótese, DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, 

nos termos da precitada resolução. Por fim, DEVOLVAM-ME conclusos os 

autos para designação de audiência de instrução. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de agosto 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114421 Nr: 4467-27.2016.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lélia Loyze Ribeiro Rueda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413, REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 Autos n° 4467-27.2016.811.0051 - 114421

Embargos

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista as razões apresentadas pelo Sr. Perito Judicial, DEFIRO o 

pedido de majoração da verba profissional.

INTIME-SE o Embargado, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que 

apresente o documento original da Nota Promissória à Secretaria da 1ª 

Vara Judicial desta Comarca, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, 

com sua inércia, conferir idoneidade às razões apresentadas pela 

Embargante.

INTIME-SE a Embargante, também na pessoa de seu douto Procurador, 

para que apresente os documentos de identificação mencionados pelo Sr. 

Perito Judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão da 

prova.

Atendidas as diligências, INTIME-SE o Sr. Perito Judicial para que indique 

data para a realização da perícia, com prazo mínimo de 45 (quarenta e 

cinco) dias.

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que, querendo, acompanhem os 

trabalhos de coleta e, em sendo o caso, de exame.

 Por fim, apresentado o laudo pericial, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 2 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82394 Nr: 2109-60.2014.811.0051

 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: Kenia Nair Straioto - ME, Kenia Nair Straioto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO ALEXANDRE VIANA, para devolução 

dos autos nº 2109-60.2014.811.0051, Protocolo 82394, no prazo de 48 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115082 Nr: 4724-52.2016.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdOM, MOSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072

 Autos n° 4724-52.2016.811.0051 - 115082

Execução de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.
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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 CPC.

Sem custas ou honorários.

CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios da ilustre Procuradora dativa, desde logo arbitrados em R$ 

1.760,10, nos termos do item 18.3 da Tabela XI da Resolução 01/2015 da 

OAB/MT.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 2 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124282 Nr: 3018-97.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CACILDO CORREA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos n° 3018-97.2017.811.0051 - 124282 (...) Decido. Pelo exposto, 

JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na presente ação 

de busca e apreensão, apenas para confirmar a liminar deferida, eis que a 

consolidação da posse e da propriedade do bem da garantia ocorre de 

pleno direito. CONDENO o Requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 

10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, 

considerando-se, em especial, o curto trâmite processual. Certificado o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual 

manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido 

de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 2 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82682 Nr: 2340-87.2014.811.0051

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenia Nair Straioto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO ALEXANDRE VIANA, para devolução 

dos autos nº 2340-87.2014.811.0051, Protocolo 82682, no prazo de 48 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109372 Nr: 2204-22.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Silva Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca 

do laudo pericial acostado nos autos, devendo assim requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76986 Nr: 1938-40.2013.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selino Pereira, Sirlei Giotto Pereira, Banco Bradesco 

Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S & Filhos Transportes Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Costa Teodoro - OAB:MT 

14.435A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Costa Teodoro - 

OAB:MT 14.435A

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE para indicar, 

no prazo de 5(cinco) dias, bens do executado para penhora, ou requerer 

o que entender de direito, sob pena dos autos retornarem para o arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74456 Nr: 3451-77.2012.811.0051

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Textil Boquerão Ltda - EPP, Rogério 

Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

manifestação da PARTE AUTORA, acerca da correspondência devolvida, 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73718 Nr: 2705-15.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislção vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a PARTE 

AUTORA, manifestar-se acerca da correspondência devolvida da fls. 84, 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8506 Nr: 451-50.2004.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Pereira dos Santos, 

Espólio de Leonora de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Luiz Caetano - 

OAB:8921-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca da falta de endereço para citação do herdeiro Cristovan Pereira 

dos Santos, requerendo o que entender de direito, para o prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 12174 Nr: 1661-05.2005.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moreflex Borrachas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Barbieri de Oliveira Bassanesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leandro Dias - 

OAB:4227/MS, Maria Eglaíze Pinheiro Cardozo Silva - 

OAB:86.412-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi De Col - 

OAB:6381/MT

 Nos termos da legislaçãp vigente, impulsiono os presentes autos, paa 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca da carta precatória devolvida, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80562 Nr: 803-56.2014.811.0051

 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: Scania Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Maurício 

Silva Munhoz - OAB:278.977/SP, Michael Ulisses Bertholini - 

OAB:SP/343.561, Rodrigo Sarno Gomes - OAB:OAB/SP 203.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, Mario Cesar Crema - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito, acerca do Ofício acostado as fls. 

425, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, requerendo o que 

entender de direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23715 Nr: 1676-66.2008.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLA, RLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, informar o 

endereço completo(faltou o número) para expedir carta precatória para 

comarca de Itajaí-SC, sob pena de impossibiltar a realização da diligência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82176 Nr: 1933-81.2014.811.0051

 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: Resiwood Residuos de Madeira Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Fantinatti de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Moreira Pereira - 

OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a parte autora não foi 

encontrada no endereço informado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30450 Nr: 559-69.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocamp Comércio e Representação De Produtos 

Agropecuarios Ltda, Kelly da Rocha Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronerio Cazarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:10.811-A/MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a parte autora não foi 

encontrada no endereço informado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80758 Nr: 952-52.2014.811.0051

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Garcia Maciel Transportes - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tropical Bioenergia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a parte autora não foi 

encontrada no endereço informado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28325 Nr: 2435-93.2009.811.0051

 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: Eliane Marchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Import Express Comercial e Importadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9.937-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rogerio Bonfim 

Melo - OAB:128462/SP

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a parte autora não foi 

encontrada no endereço informado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25561 Nr: 3505-82.2008.811.0051

 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: MR Engenharia Avaliações e Projetos Urbanísticos, João 

Edno Conte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edu Charles Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Pagotto Reis - 

OAB:19573, Tiago Andre Vivas da Silva - OAB:15981

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, pois a bem indicado do executado encontra-se 

vendido á terceiros, devendo assim requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 25561 Nr: 3505-82.2008.811.0051

 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: MR Engenharia Avaliações e Projetos Urbanísticos, João 

Edno Conte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edu Charles Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Pagotto Reis - 

OAB:19573, Tiago Andre Vivas da Silva - OAB:15981

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AS PARTES 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do retorno dos 

autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 25561 Nr: 3505-82.2008.811.0051

 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: MR Engenharia Avaliações e Projetos Urbanísticos, João 

Edno Conte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edu Charles Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Pagotto Reis - 

OAB:19573, Tiago Andre Vivas da Silva - OAB:15981

 Autos n° 3505-82.2008.811.0051 – 25561

Resolução Contratual

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista que o Apelada, já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de maio de 2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001491-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GELVIS GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001491-59.2018.8.11.0051 Ação Cominatória/Indenizatória. 

Despacho. Vistos etc. É cediço que os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, na atual sistemática implementada pelo novo Código de 

Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

consoante estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a seguir transcrito: 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. Da premissa legalmente estabelecida pelo Novo 

Código de Processo Civil vislumbra-se que o legislador abandonou a 

expressão “verossimilhança do direito alegado” e a substituiu pela 

necessidade de demonstração da probabilidade do direito que, segundo 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na situação decorrente 

da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada 

proposição, sobre os motivos divergentes”. (in A Reforma do Código de 

Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ 

GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona: [...] 

No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à 

existência de “prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da 

“verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, 

abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. 

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas 

provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma 

das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale 

dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis •para o 

esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382). 

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que deve prosperar o pedido de tutela provisória de urgência 

antecipatória, porquanto os requisitos para sua concessão estão 

configurados. Com efeito, a probabilidade do direito invocado é evidente 

diante da afirmação de que a permanência do veículo do autor alienado 

fiduciariamente é indevida, aliado ao fato de que as parcelas do 

financiamento foram integralmente quitadas. No mesmo sentido, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo torna-se visível com a 

permanência do carro do requerente alienado junto à instituição financeira 

requerida, o que lhe acarreta excessivo gravame e prejuízo, causando-lhe 

limitações evidentes, mesmo obtendo êxito em confirmar a quitação 

integral das duas últimas parcelas do financiamento, nos autos da ação de 

busca e apreensão nº 319-07.2017.811.0051 (código 120243), consoante 

fls. 102 dos presentes autos. No mais, verifica-se dos documentos 

carreados junto à exordial, que foi declarada a purgação da mora e 

ordenada, em sentença proferida por este juízo nos autos da ação acima 

citada, bem como ratificada em acordão proferido pela Quarta Câmara de 

Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a 

restituição do veículo ao autor ante ao adimplemento integral da dívida. 

Logo, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da tutela de urgência. Por fim, registra-se 

apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma 

cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Diante do exposto, com 

amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) DEFIRO a TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR que a requerida retire o gravame 

inserido no veículo da parte autora, até o deslinde do presente feito. b) 

REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC. c) CITE-SE a parte contrária para que compareça 

a sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). 

d) ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, 

devendo a intimação do autor para audiência ser realizada na pessoa de 

seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. e) 

CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§ 10, art. 334, do NCPC). f) DEVERÁ a parte requerida 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334, 

§5º, NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, 

iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) 

ADVIRTAM-SE as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado; h) Não realizado o acordo, a parte requerida 

poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), 

sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341, do NCPC. i) Apresentada na peça contestatória 

quaisquer das matérias elencadas no art. 338, do NCPC, desde já, 

FACULTO ao autor no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição 

inicial, adotando-se as providências do art. 339, no NCPC; j) CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita. k) POSTERGO para o saneador a análise do 

pedido de inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 357, III, do 

Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000268-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARCIO CURIONI (AUTOR(A))

MAYRA MORAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000268-71.2018.8.11.0051 Anulatória. Despacho. Vistos etc. 

De início, considerando que a parte requerida, em sua contestação, 

informa que não inseriu qualquer registro do nome da autora junto CADIN e 

diante do petitório e documentos constantes do Id. 14672335, pelos 

próprios fundamentos da decisão inicial, DEFIRO a antecipação dos efeitos 

da tutela para DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

LUCIANO MARCIO CURIONI do SPC e SERASA pela dívida em referência, 

até o deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e SERASA 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, procedam à baixa da inscrição 

efetivada no nome do requerente em seus cadastros, em relação ao 

débito ora em exame. Por fim, mantenho as demais ordens contidas na 

decisão de Id. 12801658. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 3 de setembro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001448-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO MARIANO (REQUERENTE)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001448-25.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela (ou de seus efeitos, 

como preferem alguns) específico ou genérico, à semelhança dos pedidos 

cautelares, têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, 

os requisitos previstos nos arts. 273 e 461, § 3º, do CPC: “Art. 273. O juiz 

poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I - haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;” (...) “Art. 461. 

Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente 

o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático 

equivalente ao do adimplemento. (...) § 3o Sendo relevante o fundamento 

da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, 

é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação 

prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, 

a qualquer tempo, em decisão fundamentada.” Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente a postergação 

da análise do pedido liminar, assim assegurando o respeito ao 

contraditório. À partida, justifica tal postergação a circunstância de a 

anotação ter ocorrido no início do corrente ano. Assim, se o Requerente 

pôde aguardar oito ou nove meses para o ajuizamento desta ação, por 

certo pode aguardar ao menos a integralização do polo passivo. Ademais 

disso, as particularidades do benefício chamado “bolsa-diretor” ainda 

estão por ser detalhadas nestes autos. Embora o Requerente tenha 

trazido comprovação suficiente do programa de financiamento escolar 

(FIES), nada apresentou quanto à aludida bolsa-diretor. Nesse contexto, 

mais pertinente do que o pronto deferimento da pretensão do Requerente, 

ou mesmo do que o imediato indeferimento, é a postergação da análise do 

pedido. Decido. POSTERGO, pois, a análise do pedido de antecipação de 

tutela e também o de inversão do ônus da prova para depois da resposta. 

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de agosto 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001494-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAILDA ROSA MAFORTE SILVA (AUTOR(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001494-14.2018.8.11.0051 Previdenciária. Decisão. Vistos etc. 

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria idade rural com pedido 

liminar e tutela antecipada proposta por Jailda Rosa Silva em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos já qualificados. É o relato 

do necessário. Fundamento. De proêmio, considerando o não 

comparecimento do instituto requerido em audiências neste juízo, o que 

obstará a tentativa de conciliação entre as partes e ocasionará o 

retardamento do feito, em homenagem ao princípio constitucional de 

duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

requerida, por carta precatória, para contestar a presente ação, 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 

(art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 

341 do NCPC. – Da Gratuidade da Justiça. De elementar conhecimento que 

a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta 

de recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98, do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: 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. Nesse passo, revela-se cabível o 

benefício da gratuidade de justiça mediante simples declaração assinada 

pelo requerente, quando esta não for contrariada pelos demais elementos 

do processo (§ 2º, art. 99, NCPC). Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). Na espécie, a presunção legal 

não restou afastada, ao contrário, as provas colacionadas ao feito 

corroboram a alegação da parte autora de que não dispõe de recursos 

para pagar as custas e despesas processuais. – Da Antecipação da 
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Tutela. É cediço que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, 

na atual sistemática implementada pelo novo Código de Processo Civil, 

consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante 

estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a seguir transcrito: “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”. Da premissa legalmente estabelecida pelo 

Novo Código de Processo Civil vislumbra-se que o legislador abandonou a 

expressão “verossimilhança do direito alegado” e a substituiu pela 

necessidade de demonstração da probabilidade do direito que, segundo 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na situação decorrente 

da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada 

proposição, sobre os motivos divergentes”. (in A Reforma do Código de 

Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ 

GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona: [...] 

No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à 

existência de “prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da 

“verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, 

abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. 

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas 

provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma 

das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale 

dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis •para o 

esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382). 

Da análise perfunctória das provas acostadas aos autos, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da medida de urgência. Com efeito, 

compulsando o manancial probatório carreado aos autos, visualiza-se 

que, malgrado a requerente tivesse logrado êxito em retratar que em 

determinada época de sua vida desempenhou atividades laborais na zona 

rural, na qualidade de rurícola e em regime de economia familiar, não 

restou evidenciado, de plano, o exercício da atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, pelo tempo que consta do art. 142, da nº Lei 8.213/91. Além 

disso, os documentos, em sua maioria, estão em nome da pessoa de 

Adriano Luiz da Silva, o qual, segundo alega a autora, é seu esposo, mas 

deixa de juntar no feito a certidão de casamento ou declaração de união 

estável. Nesta linha de intelecção, por meio de um juízo de convicção de 

natureza provisória em uma apreciação preliminar da matéria, limitada aos 

elementos informativos trazidos aos autos pela autora, conclui-se por não 

comprovados os requisitos ensejadores da medida de urgência, 

reclamando a discussão em pauta maior dilação probatória. Por fim, 

importante salientar que a expedição de ofício à autarquia requerida, no 

sentido de ordenar a apresentação de cópia do processo administrativo e 

sua decisão, é medida desnecessária em sede de tutela de urgência, uma 

vez que, a comprovação do interesse de agir não exige o esgotamento do 

processo administrativo, sendo a demora da resposta do INSS (artigos 48 

e 49 da Lei 9784/9) suficiente para o ajuizamento da presente ação. – 

Decido: a) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, eis que não 

preenchidos os requisitos legais. Sem prejuízo, DETERMINO que o INSS, no 

mesmo prazo de oferecimento de sua defesa, colacione aos presentes 

autos cópia do processo administrativo (Requerimento de n. 128661422) e 

respectiva decisão. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 31 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87604 Nr: 13-38.2015.811.0051

 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: Augusto Nunes Siqueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:OAB/MT 13.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13072 Nr: 2548-86.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Indústria e Comércio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda, Antonio César dos Santos, Paulo Roberto Riguer Vargas, Claudio 

Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Luiz Travano - 

OAB:173.965/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para se manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 232, no prazo de 05 (cinco) 

dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81500 Nr: 1511-09.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para colher 

manifestação acerca da certidão do oficial de justiça de fls.93. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26104 Nr: 209-18.2009.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho & Tavares Peixoto Ltda, Robson 

Marinho, Aparecido Tavares Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaias Grasel Rosman - 

OAB:8265/MT

 Certifico e dou fé, que nesta data, INTIMO a parte requerente na pessoa 

do seu procurador, para no prazo de 5(CINCO)dias, apresentar planilha de 

debito devidamente atualizada para realização de penhora online. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103191 Nr: 473-88.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria de Produtos Cerâmicos Faat Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argitec Indústria e Comércio de Produtos 

Cerâmicos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6358
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis ou requeira as 

diligências que entender pertinentes, sob pena de SUSPENSÃO da 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17175 Nr: 3083-78.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Lilian dos Santos - OAB:6431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, para IMPULSIONAR o feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento provisório, conforme intimação de certidão de fls. 

196. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15105 Nr: 1033-79.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Piragine - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico e dou fé, que INITMO a parte exequente, a fim de colher 

manifestação quanto a petição do executado de fls. 278/284, no prazo 

legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117533 Nr: 6123-19.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Teixeira Fernandes, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128341/SP

 DECISÃO DE REF. 43: "Vistos, etc. RECEBO o presente cumprimento de 

sentença, devendo ser realizadas às devidas anotações quanto à 

conversão do presente feito no sistema Apolo. Por conseguinte, INTIME-SE 

a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC). ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão 

judicial poderá ser levada a protesto por falta de pagamento, nos termos 

do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. CONSIGNE-SE que 

transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. (...)"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001385-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001385-34.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Cumpra-se 

integralmente a decisão lançada no ID 1367068, devendo ser expedido o 

RPV. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde–MT, 03 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010189-71.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CARDOSO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010189-71.2014.811.0051 Decisão. Vistos etc. Considerando a 

persistência de crédito remanescente, DEFIRO o pedido de ID 12645826, 

para que seja realizada a penhora on line nas contas do Executado, no 

valor de R$ 768,08 (setecentos e sessenta e oito reais e oito centavos). 

Assim, na forma estabelecida pelo art. 854, do Código de Processo Civil, 

proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o CPF (983.882.231-00) 

da parte Executada. Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE o devedor 

para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos. 

Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente para que indique bens 

penhoráveis do Executado, sob pena de extinção do feito. Sem prejuízo, 

determino a expedição de alvará do valor bloqueado (ID. 6038121). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

03 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-31.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE ALMEIDA VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000454-31.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O 

Requerente, por meio da petição de ID 13376702, noticiou que a parte 

Requerida não cumpriu integralmente o avençado extrajudicialmente. 

Assim, tenho que no presente caso, considerando que houve mera 

suspensão do feito, sem homologação judicial do acordo, pois não foi 

apresentado termo de acordo para tal finalidade, o feito deve prosseguir 

como cobrança pelo valor remanescente do débito, no valor de R$ 

4.303,84 (quatro mil trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos), 

conforme planilha apresentada pelo Autor. Desta forma, CITE-SE a (s) 

parte (s) promovida(s) preferencialmente por correspondência com aviso 

de recepção, intimando-a (s) também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 03 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-37.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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CAROLINE ALENCAR DE LIMA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1001346-37.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte Executada 

depositou o valor da condenação constante na sentença (ID 14601166). 

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 14601166) em favor da parte exequente, em 

conta a ser indicada. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 03 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-37.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ALENCAR DE LIMA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1001346-37.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte Executada 

depositou o valor da condenação constante na sentença (ID 14601166). 

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 14601166) em favor da parte exequente, em 

conta a ser indicada. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 03 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOAO QUIRINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000135-29.2018.811.0051 Polo Ativo: JOÃO QUIRINO DOS SANTOS Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JOÃO QUIRINO 

DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial e ausência de 

comprovante de endereço em nome do Autor, no mérito, afirma que agiu 

em seu exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na 

cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do 

ônus da prova e a necessidade da aplicação da Sumula 385 STJ, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela 

Ré não merece ser acolhida em face da necessidade de pericia 

grafotécnica. Neste ponto entendo ser incabível a realização de pericia, 

por dois motivos, o primeiro porque inexiste contrato anexado aos autos, 

segundo porque o artigo 32 da Lei 9.099/95 autoriza o julgamento da lide 

com base nas provas idôneas produzida pelas partes, restando 

comprovado a desnecessidade de realização de pericia técnica, motivo 

pelo qual afasto a preliminar suscitada. No que tange a preliminar de 

inépcia da inicial por ausência de comprovante de endereço não merece 

prosperar, tendo em vista que dos autos constam documentos suficiente 

para analise do mérito, sendo que a inicial preenche os requisitos dos 

artigos 319 e 320 CPC, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. 

Rejeitam-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em desfavor 

da Autora até porque, são supostas provas produzidas de forma 

unilateral. Assim, os documentos anexo revela que a reclamante não 

exarou/anuiu ciência na suposta contratação dos serviços ofertados pela 

Ré, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em 

relação à aplicação da Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem 

não se aplica ao caso concreto em virtude do autor possuir somente uma 

inscrição em seu nome, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em 

questão em virtude da ausência de prova do débito. Em que pese às 

alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta 

não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do 

débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes 

autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 
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EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de maio de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL DOMINGOS PEREIRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000143-06.2018.811.0051 Polo Ativo: EMANOEL DOMINGOS PEREIRA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por EMANOEL 

DOMINGOS PEREIRA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de inversão do ônus da prova, no mérito, 

afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos 

danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação 

juntando relatório de chamada, entende ser incabível a inversão do ônus 

da prova, requerendo a improcedência da ação à condenação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar suscitada pela ré se confunde com o mérito e com 

ele será analisada, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. Rejeita-se 

a preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se 

insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que 

referido débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, 

ocasião em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta 

ilícita. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito do Autor. Já em relação à aplicação da 

Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso 

concreto em virtude da autora estar discutindo débitos distintos em outro 

processo, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão em 

virtude da ausência de prova do débito. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 
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expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 27 de maio de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

CAMILA RANIERI FARIAS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000137-96.2018.811.0051 Polo Ativo: CAMILA RANIERI FARIAS 

BARBOSA Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CAMILA RANIERI 

FARIAS BARBOSA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial e prescrição, no mérito, 

alega exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, 

afirma serem inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e 

aplicação da Súmula 385 STJ. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar em relação à 

inépcia da inicial arguida pela Ré em face da ausência de comprovante de 

endereço em nome do autor e certidão SPC original não merece ser 

acolhida, tendo em vista que dos autos constam documentos suficientes 

para análise do mérito, preenchendo desta forma, os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, restando prejudicada a preliminar 

suscitada. Por fim, a Ré alega em sede de contestação alega a preliminar 

de prescrição da reparação cível, porém, a legislação consumerista em 

seu artigo 27 prevê prazo prescricional de 05 anos para o consumidor 

pleitear os danos ocasionados pelo fato de produtos ou serviços, motivo 

pelo qual, afasto a preliminar arguida. Rejeitam-se as preliminares. II – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é 

indevido, pois jamais manteve relação comercial com a parte Ré, juntando 

certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A reclamada 

alega que não praticou nenhum ato ilícito em face da regularidade na 

contratação, afirma serem inexistentes os danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 
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improcedência da ação. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pela Autora, restando comprovado sua conduta ilícita. Portanto, 

inexiste qualquer documento, tal como um termo de adesão que 

demonstrasse anuência/ciência do reclamante na suposta aquisição de 

produtos ofertados e serviços pela Ré, restando prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito do Autor. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 21 de maio de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ISADORA RIBEIRO DA MOTA NOVAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000153-50.2018.811.0051 Polo Ativo: ISADORA RIBEIRO DA MOTA 

NOVAES Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ISADORA 

RIBEIRO DA MOTA NOVAES contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 
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indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é 

indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que 

esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da negativação 

indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o 

débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade 

na contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As faturas 

em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como 

prova em desfavor da Autora até porque, são supostas provas 

produzidas de forma unilateral. Assim, os documentos anexo revela que a 

reclamante não exarou/anuiu ciência na suposta contratação dos serviços 

ofertados pela Ré, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem 

como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 21 de maio de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000989-57.2017.811.0051 Polo Ativo: EVANIL SANTANA DA COSTA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por EVANIL 

SNATANA DA COSTA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

restituição em dobro de valores e indenização por danos morais. A parte 

requerida em peça defensiva aduz preliminar de incompetência do Juizado 

Especial Cível, no mérito, afirma a inexistência de ilicitude e danos morais, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível em face da necessidade pericia 

contábil não merece ser acolhida em virtude da juntada de contrato e 

documentos suficientes para analise do mérito, conforme autoriza o artigo 

32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual afasto a preliminar. Rejeita-se a 

preliminar. II – Mérito Verifica-se dos autos que o reclamante se insurge de 

cobrança de empréstimo contratado no valor de R$ 5.000,00 em 24 

parcelas, totalizando um valor de R$ 7.500,00 com juros. No entanto, aduz 

que tais valores estão sendo cobrados em 48 parcelas totalizando um 

valor de R$ 12.716,60, ocasião em que, alega que houve uma diferença no 

valor contrato de R$ 5.307,14, requerendo a restituição em dobro, bem 

como o dano moral. A reclamada aduz ofensa a boa-fé objetiva e que as 

taxas, juros e custo efetivo estão sendo cobrados de forma licita e que 

tais encargos estão fixados no contrato, defende o descabimento da 

inversão do ônus da prova e da restituição em dobro, afirma serem 

ausente os danos morais, requerendo a improcedência da ação. Ocorre, 

que a reclamada se limitou em sua defesa acerca do fato constitutivo do 

direito do autor, posto que não juntou nenhum documento que comprova 

de forma exata e plausível o valor correto do empréstimo adquirido pelo 

Autor. Já o reclamante juntou em sua inicial contrato de financiamento no 

valor de R$ 6.500,00 e calculo do ressarcimento. Diante disso, verifica-se 

nitidamente que a Reclamada incorreu em falha na prestação de seus 

serviços, em razão da inversão do ônus da prova. Neste passo, por se 

tratar de relação consumerista em face dos serviços bancários na forma 

do artigo 3º, §2º da Lei 8.078/90, tem-se que as clausulas contratuais 

devem ser sempre interpretadas de forma favorável ao consumidor, 

conforme artigos 47 c/c 51, I, II e IV da Lei 8.078/90 em virtude da 

cobrança excessiva do empréstimos, pois não restou comprovados pela 

Ré a licitude de tal valor. Assim, assiste razão à parte autora, devendo a 

reclamada ser responsabilizada pelo ilícito praticado, com conduta 

abusivas que exploram seus consumidores exigindo vantagem 

manifestamente excessivas, conforme determina o artigo 39, V do Código 

de Defesa do Consumidor. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Em que pese às 

alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova esta 

não se desincumbiu de seu ônus. Portanto, a restituição em dobro dos 

valores discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Dano Moral A 

controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a 

condenação em danos morais, bem como se da respectiva conduta há 

que se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a 

caracterização da obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o 

nexo causal entre a respectiva conduta e os danos. In casu, postula a 

parte Autora a reparação por danos morais sem nenhuma razão, posto 

que não constava no sistema de proteção ao crédito uma restrição em seu 

nome e CPF que tenha sido inserida pela Ré, bem como o nexo causal em 

relação ao dano moral. Não há como se acolher a pretensão da parte 

Autora. Explica-se. Em que pese restar provado que houve cobrança de 

valor superior ao contratado, a parte autora não demonstrou de modo 

satisfatório se existia alguma restrição em seu nome por meio de certidão 

expedida pelo Órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA que tenha sido 

inserida pela Ré ou se existiu fatos que corroborasse com a lesão do 

direito em sua esfera moral, ocasião em que não há como se reconhecer 

que referida cobrança tenha causado ao Autor danos morais passíveis de 

ressarcimento. Sendo assim, é possível crer que a cobrança dirigida ao 

Autor acarretou somente meros aborrecimentos. Não há dúvida de que a 

situação apresentada causa desconforto para qualquer pessoa, no 

entanto, esse desconforto não pode ser considerado como causador de 

dano moral indenizável. Tal entendimento encontra-se sedimentado na 

jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL 

INEXISTENTE. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão 

que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 

aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. Assim, caminho outro não há 

senão o da parcial procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por dano morais; 2 - Condeno a reclamada ao pagamento de 

R$ 10.614,28 (dez mil seiscentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) 

nos termos do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor; 3- 

Determino que os valores da condenação pelo dano material sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de maio de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

MARICELMA FERNANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000159-57.2018.811.0051 Polo Ativo: MARICELMA FERNANDA DE 

SOUZA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARICELMA 

FERNANDA DE SOUZA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de direito em face da 
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regularidade na contratação, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é 

indevido, pois manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito 

referente a valores jamais contratados, juntando certidão SPC como meio 

de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo 

em vista a regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os 

danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. 

Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de 

sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos 

nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente era 

devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As faturas em anexo aos autos pela Ré 

em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em desfavor da Autora 

até porque, são supostas provas produzidas de forma unilateral e não 

demonstram que a reclamante contratou plano no valor de R$ 1.622,82. 

Assim, os documentos anexo revela que a reclamante não exarou/anuiu 

ciência na suposta contratação dos serviços ofertados pela Ré, restando 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. II – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. III – Repetição do Indébito Analisando as faturas discutidas 

nestes autos, verifica que não foram pagas em excesso por inexistência 

de comprovante de quitação, conforme determina a legislação 

consumerista, motivo pelo qual, referido pedido há de ser indeferido o 

pedido de repetição de indébito no valor de R$ 10.090,74. Assim, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por 

tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 

2- Determino que os valores da condenação sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); 3- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de repetição 

de indébito; 4- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, 

inseridos no SPC e SERASA; 5- Determino que a reclamada, retire a 

inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros 

de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 22 de maio de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 315 de 571



forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010536-41.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA DO LAGO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Impulsiono o fieto a fim de itnimar a parte 

autora para, noprazo legal, comparecer na secretaria do Juizadeo 

Especial e retirar o termo de penhora, a fim de proceder o seu registro. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA BENVINDO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000148-28.2018.811.0051 Polo Ativo: MARIANA CRISTINA BENVINDO 

Polo Passivo: BANCO BRADESCARD S.A e BANCO CBSS S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

MARIANA CRISTINA BENVINDO contra BANCO BRADESCARD S.A e 

BANCO CBSS S.A objetivando indenização por danos morais em face de 

inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. 

A parte requerida Banco Bradescard em peça defensiva suscita preliminar 

de ilegitimidade passiva, no mérito, afirma que agiu em seu exercício 

regular de direito, alega inexistência dos danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. A parte requerida Banco CBSS em peça 

defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelo Requerido Bradescard não merece ser acolhida, 

tendo em vista que da certidão SPC consta restrição de origem do 

reclamado, motivo pelo qual há necessidade de manter no polo passivo da 

demanda para apurar eventual responsabilidade, restando prejudicada a 

preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, 

facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui varias inscrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA. 

Todavia, a Autora não trouxe aos autos provas substanciais capazes de 

comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, 

um boletim de ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento 

do débito. Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria 

mantido relação comercial com os reclamados não merece acolhimento, 

pois verifica-se que Réu Banco CBSS em sua defesa juntou contrato 

assinado pela Autora, foto e laudo de evolução da divida, comprovado a 

relação jurídica entre as partes. Extrai-se dos autos que, os documentos 

juntados pelo Réu Banco CBSS demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço do reclamado a reclamante, bem como a 

assinatura do contrato é idêntica à assinatura do termo de conciliação e 

procuração, comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço 

do reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por 

analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

Autora cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 
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como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. Assim, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 26 de maio de 20018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000165-64.2018.811.0051 Polo Ativo: ELIANA RODRIGUES DE LIMA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELIANA 

RODRIGUES DE LIMA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial e prescrição, no mérito, 

alega exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, 

afirma serem inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e 

aplicação da Súmula 385 STJ. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar em relação à 

inépcia da inicial arguida pela Ré em face da ausência de comprovante de 

endereço em nome do autor e certidão SPC original não merece ser 

acolhida, tendo em vista que dos autos constam documentos suficientes 

para análise do mérito, preenchendo desta forma, os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, restando prejudicada a preliminar 

suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, 

facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui outras inscrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC. Por outro lado, 

não trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, 

tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, a reclamada em sua defesa alega o exercício regular de direito e 

ausência de ilicitude. Por outro lado, entendo que a parte autora não 

possui provas suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não 

juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar suas 

alegações. Neste passo, observa-se que a Reclamada agiu dentro do 

exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido 

nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte 

a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do 

Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do 

seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a 

indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado 

que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Ainda em sede de 

contestação, a Ré requer aplicação da Sumula 385 do STJ, por se tratar a 

matéria de inscrição pré-existente. Diante do caso em comento, entendo 

que a aplicação da Sumula é completamente descabível a matéria discutida 

nestes autos, pois o débito oriundo da negativação, trata-se de divida 

contraída pela parte Autora que não foi devidamente paga, conforme 

provas dos autos, restando assim, a comprovação da inaplicabilidade da 

Sumula 385 STJ. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo 

que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de maio de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 
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os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-47.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SIMONETE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000300-47.2016.811.0051 Polo Ativo: SIMONETE BARBOSA DOS 

SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SIMONETE 

BARBOSA DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva, afirma à legitimidade da cobrança e 

regularidade na contratação juntando contrato assinado e faturas, 

defende o exercício regular de direito, a inexistência de danos morais, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova e aplicação da 

Sumula 385 STJ, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos 

referente as linhas nº 066-9937-4170, com aquisição do plano “VIVO 

CONTRLE ILIMITADO”, juntando contrato assinado pela Autora e faturas 

comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos 

que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

idêntica aquela exarada na procuração, documentos pessoais em anexo a 

inicial e termo de conciliação, restando demonstrando que a Reclamante 

utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Ainda em sede de contestação, a Ré requer aplicação da 

Sumula 385 do STJ, por se tratar a matéria de inscrição pré-existente. 

Diante do caso em comento, entendo que a aplicação da Sumula é 

completamente descabível a matéria discutida nestes autos, pois o débito 

oriundo da negativação, trata-se de divida contraída pela parte Autora que 

não foi devidamente paga, conforme provas dos autos, restando assim, a 

comprovação da inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. II – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada 

requer a condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no 

caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da 

Autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou 

que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. III – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à existência do crédito, porém, não comprovou sua exigibilidade por 

meio de calculo e apresentação de valores líquidos para efeito da 

condenação, motivo pelo qual, há de ser indeferido o pedido contraposto 

formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há senão o da 
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improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Julgo IMPROCEDENTE o pedido 

de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte 

autora; Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 26 de maio de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000146-58.2018.811.0051 Polo Ativo: GEOVANE LOPES FARIAS Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por GEOVANE 

LOPES FARIAS contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais, juntando contrato assinado, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou contrato assinado pelo Autor 

referente abertura Conta Corrente 0538-67, Agencia 1153 de titularidade 

do reclamante, cartão de assinatura e extrato de movimentação bancária, 

comprovado a relação jurídica entre as partes. Extrai-se dos autos que, os 

documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço do reclamado ao reclamante, bem como a 

assinatura do contrato é idêntica à assinatura do termo de conciliação, 

procuração e Carteira de Trabalho, comprovando claramente que a 

reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, entendo que a parte 

autora não possui provas suficientes da alegação de que o contrato é 

falso, pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar 

suas alegações. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo 

reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste 

passo, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou 

comprovado pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido 

nestes autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida 

em face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados 

pela empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo 

que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 
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resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de maio de 20018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000151-80.2018.811.0051 Polo Ativo: ISADORA RIBEIRO DA MOTA 

NOVAES Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ISADORA 

RIBEIRO DA MOTA NOVAES contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de inépcia da inicial, no mérito, afirma que 

agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação à condenação e aplicação da Sumula 385 STJ. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar suscitada pela Requerida se confunde com o mérito e com ele 

será analisada, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se 

insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que 

referido débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, 

ocasião em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pela Autora, restando comprovado sua 

conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em relação à aplicação da 

Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso 

concreto em virtude da autora estar discutindo débitos distintos em outro 

processo, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão em 

virtude da ausência de prova do débito. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 
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arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 27 de maio de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO FERNANDO ORTEGA DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000107-61.2018.811.0051 Polo Ativo: EDIPO FERNANDO ORTEGA DA 

SILVA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por EDIPO 

FERNANDO ORTEGA DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial e inversão do 

ônus da prova, no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito em face da regularidade na contratação, alega inexistência dos 

danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, 

entende ser incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação à condenação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de inépcia 

da inicial por ausência de comprovante de endereço não merece 

prosperar, tendo em vista que dos autos constam documentos suficiente 

para analise do mérito, sendo que a inicial preenche os requisitos dos 

artigos 319 e 320 CPC, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. Já a 

preliminar de inversão do ônus da prova suscitada pela ré se confunde 

com o mérito e com ele será analisada, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar arguida. Rejeitam-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se 

dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, 

alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois 

jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma 

indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 
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da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de maio de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000236-66.2018.811.0051 Polo Ativo: DANILO DOS SANTOS MATOS 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por DANILO DOS 

SANTOS MATOS contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminares de inépcia da inicial, no mérito, afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação à 

condenação e aplicação da Sumula 385 STJ. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar 

suscitada pela Requerida se confunde com o mérito e com ele será 

analisada, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se 

insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que 

referido débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, 

ocasião em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pela Autora, restando comprovado sua 

conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em relação à aplicação da 

Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso 

concreto em virtude da autora estar discutindo débitos distintos em outro 

processo, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão em 

virtude da ausência de prova do débito. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 
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nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Autos n° 8010379-63.2016.811.0051 Despacho. Vistos etc. Cuida-se de 

execução de título judicial/cumprimento de sentença em face da Executada 

OI S/A. É de amplo conhecimento público que a Executada OI S/A está em 

recuperação judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido em 29 de junho de 2016.[i] 

Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia 

Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, oportunidade em que foi 

aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 

08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu 

decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual 

foi publicado em 05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial 

do Grupo Oi. Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo 

foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo 

competente, todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 

20/06/2016, nele incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano 

de recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS GERADOS DEPOIS DE 

20.06.2016: Quanto aos créditos que possuem fato gerador posterior ao 

processamento da recuperação judicial, como no caso – acórdão transitou 

em julgado em 19.07.2017 -, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Dito isso, deve o feito tramitar 

regularmente. Portanto, na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a 

parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Desde já, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde, 03 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito [i] Disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000237-51.2018.811.0051 Polo Ativo: DANILO DOS SANTOS MATOS 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por DANILO DOS 

SANTOS MATOS contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminares de inépcia da inicial, no mérito, afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação à 

condenação e aplicação da Sumula 385 STJ. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar 

suscitada pela Requerida se confunde com o mérito e com ele será 

analisada, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se 

insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que 

referido débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, 

ocasião em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pela Autora, restando comprovado sua 

conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em relação à aplicação da 

Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso 

concreto em virtude da autora estar discutindo débitos distintos em outro 

processo, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão em 

virtude da ausência de prova do débito. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 
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SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-13.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

RICHARD SCHLEMMER (REQUERENTE)

JOSIANE MARIA ROSA FIDELES COSTA (ADVOGADO(A))

MARNI JOVANI CALIARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA DALLARMI (ADVOGADO(A))

CAROLINA ATALA CASTILHO (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERIDO)

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO (ADVOGADO(A))

COOPERVERDE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE 

(REQUERIDO)

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Intimo as partes autoras e requeridas, na pessoa de seus procuradores, 

para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 06/12/2018 Hora: 13:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento, extinção e condenação nas custas 

processuais; À parte ré: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5MB 

cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-13.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

RICHARD SCHLEMMER (REQUERENTE)

JOSIANE MARIA ROSA FIDELES COSTA (ADVOGADO(A))

MARNI JOVANI CALIARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA DALLARMI (ADVOGADO(A))

CAROLINA ATALA CASTILHO (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERIDO)

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO (ADVOGADO(A))

COOPERVERDE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE 

(REQUERIDO)

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Intimo as partes autoras e requeridas, na pessoa de seus procuradores, 

para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 06/12/2018 Hora: 13:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento, extinção e condenação nas custas 

processuais; À parte ré: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5MB 

cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-50.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ALDAIR SOUSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Diante do comprovante de pagamento da condenação imposta em 

sentença, impulsiono o feito a fim de intimar o autor para que se manifeste 

a respeito e requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-93.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE PRIMO BENEVIDES (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001103-93.2018.811.0051 Polo Ativo: SIRLENE PRIMO BENEVIDES Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SIRLENE PRIMO 

BENEVIDES contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

as preliminares de incompetência do Juizado Especial, conexão e 

ausência de interesse de agir, no mérito afirma que agiu em seu exercício 

regular de direito, alega inexistência dos danos morais, juntando contrato 

assinado, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar Extrai da defesa da Ré que esta alega como 
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preliminar conexão de processos em nome da Autora e que estão sendo 

discutido neste Juízo, ocasião em que na busca efetuada no sistema PJe, 

verifica-se que a Autora possui outro processo em seu nome contra a 

Requerida, porém com discussão referente a débitos distintos. Assim, 

entendo que o processo em tela deve ser julgado em separado dos 

demais para que a prestação jurisdicional seja entregue aos litigantes de 

forma imparcial e efetiva, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada 

pela Ré. A preliminar de incompetência do juizado especial não merece 

prosperar, tendo em vista que foram juntado aos autos documentos 

suficientes para a identificação dos pedidos da parte autora, restando 

claro a desnecessidade de realização de perícia, conforme autoriza o 

artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada 

pela Ré. A preliminar de ausência de interesse de agir se confunde com o 

mérito e com ele será analisada, restando prejudicada a preliminar arguida. 

Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação comercial com a reclamada não 

merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua defesa juntou 

contrato assinado pela Autora referente abertura Conta Corrente 

0690382-7, Agencia 01748-5 de titularidade da reclamante, cartão de 

assinatura, comprovado a relação jurídica entre as partes. Extrai-se dos 

autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que 

houve contraprestação do serviço do reclamado a reclamante, bem como 

a assinatura do contrato é idêntica à assinatura do termo de conciliação, 

procuração, comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço 

do reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por 

analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

Autora cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé 

Por fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante 

de má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se 

verifica. Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida 

em sua honra e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas 

juntadas aos autos e o direito à informação da sociedade, praticado e 

exercido pela Ré. Porém, a Autora, com isto não litigou com má-fé, 

somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios de 

má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; Sem custas e 

honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 13 de junho de 20018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA ADVOGADO DA PARTE AUTORA Intimo Vossa 

Senhoria acerca da nomeação, bem como, para no prazo legal de 

05(cinco) dias, impugnar a contestação. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ALBILEIA CAVALCANTE SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001102-11.2017.811.0051 Polo Ativo: ALBILEIA CAVALCANTE SANTOS 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SIRLENE PRIMO 

BENEVIDES contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

as preliminares de incompetência do Juizado Especial e ausência de 

interesse de agir, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito, alega inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado e 

documentos pessoais entende pelo descabimento da inversão do ônus da 

prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação a 

litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de incompetência do juizado 

especial não merece prosperar, tendo em vista que foram juntado aos 

autos documentos suficientes para a identificação dos pedidos da parte 

autora, restando claro a desnecessidade de realização de perícia, 

conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a 

preliminar suscitada pela Ré. Em relação a preliminar de ausência de 

interesse de agir se confunde com o mérito e com ele será analisada, 

restando prejudicada a preliminar arguida. Rejeita-se as preliminares. II – 

Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou contrato assinado pela Autora 

referente abertura Conta Corrente 50.280-0, Agencia 1659-4 de 

titularidade desta, cartão de assinatura e documentos pessoais da 

reclamante, comprovado a relação jurídica entre as partes. Extrai-se dos 

autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que 

houve contraprestação do serviço do reclamado a reclamante, bem como 

a assinatura do contrato é idêntica à assinatura do termo de conciliação, 

procuração, comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço 

do reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por 

analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

Autora cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé 

Por fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante 

de má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se 

verifica. Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida 

em sua honra e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas 

juntadas aos autos e o direito à informação da sociedade, praticado e 

exercido pela Ré. Porém, a Autora, com isto não litigou com má-fé, 

somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios de 
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má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; Sem custas e 

honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 13 de junho de 20018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL DA SILVA PORTO (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000029-67.2018.811.0051 Polo Ativo: IZAEL DA SILVA PORTO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por IZAEL DA SILVA 

PORTO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

as preliminares de eventual pedido de desistência e ausência de 

comprovante de endereço, no mérito afirma que agiu em seu exercício 

regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na 

cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do 

ônus da prova, requerendo a improcedência da ação, bem como a 

aplicação da Sumula 385 STJ e condenação à litigância de má-fé. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar As preliminares arguidas pela ré, se confundem com o mérito e 

com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares 

suscitada. Rejeita-se a preliminar II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. Entretanto, a 

parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito na 

possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a aplicação 

da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é 

incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré 

sequer trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada 

a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido 

com o Autor. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que 

o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar 

suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato assinado pelo 

Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. A Ré ainda sustenta que 

foram localizadas contas e débito em nome do Autor, porém não 

demonstrou com clarividência a exigibilidade de tais débitos, ocasião em 

que resta preclusa a produção de provas, pois inexistente estas em sua 

defesa. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito do Autor. Já em relação à aplicação da 

Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso 

concreto em virtude da parte autora estar discutindo débitos diversos em 

outros processos, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em 

questão. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da 

inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 
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matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000138-81.2018.811.0051 Polo Ativo: ROSA DE FREITAS SANTOS Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ROSA DE 

FREITAS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva, afirma que agiu em seu exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é 

indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que 

esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da negativação 

indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o 

débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade 

na contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As telas 

sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser 

utilizado como prova em desfavor da Autora até porque, são supostas 

provas produzidas de forma unilateral, restando prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 
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nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000118-90.2018.811.0051 Polo Ativo: GILBERTO ASSENHEIMER Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por GILBERTO 

ASSENHEIMER contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, 

bem como a declaração de inexistência do débito. A parte requerida em 

peça defensiva afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na 

contratação juntando contrato assinado, documentos pessoais e faturas, 

defende o exercício regular de direito, a inexistência de danos morais, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova e aplicação da 

Sumula 385 STJ, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 
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sua defesa alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos 

referente as linhas nº 055-9951-1924, conta nº 022253171605, com 

aquisição do plano “VIVO CONTROLE 500 MB”, juntando contrato assinado 

pelo Autor, documentos pessoais e faturas comprovando a relação 

jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos que, os documentos 

juntados pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do 

serviço da reclamada ao reclamante, ocasião em que se verifica 

claramente que a assinatura lançada naquele contrato é idêntica aquela 

exarada na procuração, documentos pessoais em anexo a inicial e termo 

de conciliação, restando demonstrando que a Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Ainda em sede de contestação, a Ré requer aplicação da 

Sumula 385 do STJ, por se tratar a matéria de inscrição pré-existente. 

Diante do caso em comento, entendo que a aplicação da Sumula é 

completamente descabível a matéria discutida nestes autos, pois o débito 

oriundo da negativação, trata-se de divida contraída pela parte Autora que 

não foi devidamente paga, conforme provas dos autos, restando assim, a 

comprovação da inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. II – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada 

requer a condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no 

caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do 

Autor se funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou 

que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. III – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à existência do crédito, porém, não comprovou sua exigibilidade por 

meio de calculo e apresentação de valores líquidos para efeito da 

condenação, motivo pelo qual, há de ser indeferido o pedido contraposto 

formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Julgo IMPROCEDENTE o pedido 

de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte 

autora; Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 27 de maio de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

GERTRUDES SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000139-66.2018.811.0051 Polo Ativo: GERTRUDES SILVA DE MORAES 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por GERTRUDES 

SILVA DE MORAES contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva, afirma que agiu em seu exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova e a necessidade da aplicação da Sumula 385 

STJ, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito Verifica-se dos autos 

que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que 

é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em desfavor 

da Autora até porque, são supostas provas produzidas de forma 

unilateral, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em 

relação à aplicação da Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem 

não se aplica ao caso concreto em virtude da autora possuir somente uma 
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inscrição em seu nome, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em 

questão em virtude da ausência de prova do débito. Em que pese às 

alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta 

não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do 

débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes 

autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES TERTO DE MORAIS (REQUERENTE)

JESSICA MARIA PRATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001366-28.2017.8.11.0051; Valor causa: R$ 

450,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MOISES TERTO DE 

MORAIS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria acerca da NOMEAÇÃO e 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. CAMPO VERDE , 3 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, Maria Divina Alves Feitora Gestora 

Jud. Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, 

CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

LINDINALVA CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000136-14.2018.811.0051 Polo Ativo: LINDINALVA CAMPOS OLIVEIRA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LINDINALVA 

CAMPOS OLIVEIRA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de ausência de comprovante de endereço, no 

mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova e a necessidade da aplicação da Sumula 385 

STJ, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida 

pela Requerida se confunde com o mérito e com ele será analisada, 

restando prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é 

indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que 

esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da negativação 

indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o 

débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade 

na contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As telas 

sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser 

utilizado como prova em desfavor da Autora até porque, são supostas 

provas produzidas de forma unilateral, restando prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

da autora estar discutindo débitos em outros processos, motivo pelo qual, 

afasto aplicação da Sumula em questão em virtude da ausência de prova 

do débito. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da 

inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 
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SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

PAULO PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000134-44.2018.811.0051 Polo Ativo: PAULO PEREIRA DE ARAUJO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por PAULO PEREIRA 

DE ARAUJO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminar de incompetência do Juizado Especial em face da necessidade 

de pericia grafotécnica e ausência de comprovante de endereço, no 

mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova e a necessidade da aplicação da Sumula 385 

STJ, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida 

pela Ré não merece ser acolhida em face da necessidade de pericia 

grafotécnica. Neste ponto entendo ser incabível a realização de pericia, 

por dois motivos, o primeiro porque inexiste contrato anexado aos autos, 

segundo porque o artigo 32 da Lei 9.099/95 autoriza o julgamento da lide 

com base nas provas idôneas produzida pelas partes, restando 

comprovado a desnecessidade de realização de pericia técnica, motivo 

pelo qual afasto a preliminar suscitada. No que tange a preliminar de 

inépcia da inicial por ausência de comprovante de endereço não merece 

prosperar, tendo em vista que dos autos constam documentos suficiente 

para analise do mérito, sendo que a inicial preenche os requisitos dos 

artigos 319 e 320 CPC, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. A 

preliminar arguida pela Requerida em face da juntada de certidão negativa 

SPC original se confunde com o mérito e com ele será analisada, restando 

prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As telas 

sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser 

utilizado como prova em desfavor da Autora até porque, são supostas 

provas produzidas de forma unilateral, restando prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

da autora possuir somente uma restição, motivo pelo qual, afasto 

aplicação da Sumula em questão em virtude da ausência de prova do 

débito. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão 

do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de 

comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência 

do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano 

Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 
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fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

VALDEIR DIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000224-52.2018.811.0051 Polo Ativo: VALDEIR DIAS DE MORAES Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por VALDEIR DIAS 

DE MORAES contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais, juntando contrato assinado, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e 

a condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação comercial com a reclamada não 

merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua defesa juntou 

contrato assinado pelo Autor referente abertura Conta Corrente 

0512024-1, Agencia 1157-6 de titularidade do reclamante, cartão de 

assinatura, adesão ao cartão de crédito e fatura, comprovando a relação 

jurídica entre as partes. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados 

pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do serviço do 

reclamado ao reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à 

assinatura do termo de conciliação e procuração, comprovando 

claramente que a reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 
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– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Ainda em 

sede de contestação, a Ré requer aplicação da Sumula 385 do STJ, por se 

tratar a matéria de inscrição pré-existente. Diante do caso em comento, 

entendo que a aplicação da Sumula é completamente descabível a matéria 

discutida nestes autos, pois o débito oriundo da negativação, trata-se de 

divida contraída pela parte Autora que não foi devidamente paga, 

conforme provas dos autos, restando assim, a comprovação da 

inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de junho de 20018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

VALDEIR DIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000224-52.2018.811.0051 Polo Ativo: VALDEIR DIAS DE MORAES Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por VALDEIR DIAS 

DE MORAES contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais, juntando contrato assinado, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e 

a condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação comercial com a reclamada não 

merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua defesa juntou 

contrato assinado pelo Autor referente abertura Conta Corrente 

0512024-1, Agencia 1157-6 de titularidade do reclamante, cartão de 

assinatura, adesão ao cartão de crédito e fatura, comprovando a relação 

jurídica entre as partes. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados 

pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do serviço do 

reclamado ao reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à 

assinatura do termo de conciliação e procuração, comprovando 
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claramente que a reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Ainda em 

sede de contestação, a Ré requer aplicação da Sumula 385 do STJ, por se 

tratar a matéria de inscrição pré-existente. Diante do caso em comento, 

entendo que a aplicação da Sumula é completamente descabível a matéria 

discutida nestes autos, pois o débito oriundo da negativação, trata-se de 

divida contraída pela parte Autora que não foi devidamente paga, 

conforme provas dos autos, restando assim, a comprovação da 

inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de junho de 20018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-31.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE ALMEIDA VASCONCELOS (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 16h20, 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: 1000865-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON MARCONDES DE CAXIAS (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRIDCAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (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 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. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010475-15.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS VENDRUSCULO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

DAROM MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010475-15.2015.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Considerando que a parte Executada, mesmo intimada, deixou 

transcorrer o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 3.647,15, conforme 

petição de ID 9377587, nas contas existentes da parte Executada – CNPJ: 

76.298.785/0101-55. Em seguida, intime(m)-se a(s) parte executada(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 03 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010940-29.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

SIMONI FUHR 05837897909 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEIA TATIANE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010940-29.2012.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Consigna-se, inicialmente, que os prazos contra o revel que 
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não tem Advogado constituído nos autos correrão da data de publicação 

do ato decisório nó órgão oficial, nos termos do artigo 346 do CPC. DEFIRO 

os pedidos de ID 1245179 e 8856920, para indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 696,65 (seiscentos e 

noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), nas contas existentes 

da parte Executada Mariléia Tatiane Garcia da Silva – CPF: 036.554.001-36 

(obtido através do Sistema Apolo). Em seguida, intime(m)-se a(s) 

executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-

ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 03 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-12.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

OSCALINA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZYS PAPELARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001380-12.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. De início, 

determino que sejam retificados o polo ativo e passivo da demanda. 

Prosseguindo, observa-se que a parte Executada Oscalina Rosa de Jesus 

efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê do 

comprovante acostado aos autos (ID 14072774 e 14072775). O 

Exequente, por sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo 

levantamento. 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, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

14201473. 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, 03 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010016-76.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLYS DAIANY SILVERIO SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010016-76.2016.811.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Uma vez que a parte 

Exequente, mesmo intimada, não promoveu o regular andamento do feito, 

indicando o atual endereço da parte Executada, necessário se faz a 

extinção do feito, em decorrência da inércia da parte Autora. Necessário 

salientar, que o feito ainda permanece na fase de conhecimento, em que 

sequer foi realizada a audiência de conciliação. Assim prevê o artigo 485, 

inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Decido. Isso posto, 

JULGO EXTINTA a presente execução de título judicial, na forma do artigo 

485, inciso III, parágrafo 1°, do Novo Código de Processo Civil. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

03 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010029-46.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI (ADVOGADO(A))

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010029-46.2014.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Exequente foi devidamente intimada para que manifestasse o seu 

interesse no prosseguimento da ação, em razão da constrição de veículo, 

sob pena de extinção e arquivamento, conforme certidão retro. Todavia, 

deixou de fazê-lo, preferindo a inércia. Ex positis, JULGO EXTINTO este 

feito, sem apreciação de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, 

parágrafo 1°, do Novo Código de Processo Civil. Por consequência, 

CANCELO a restrição realizada por meio do Sistema Renajud (ID 8136473). 

Com o trânsito em julgado, realizem-se as anotações necessárias e em 

seguida arquivem-se os autos, independente de nova determinação. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde, 03 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-07.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MAXIMO SANTOS (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001251-07.2017.811.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, decido. Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito 

sumaríssimo dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência 

de pedido de desistência por parte do autor não depende da prévia 

manifestação do réu. Veja: “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.” Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pelo Requerente, julgando extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas ou honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Às providências. Campo 

Verde-MT, 03 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000213-89.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. BENSI - ME (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO BENSI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

e do Provimento nº 056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a(s) parte(s) autora para que se manifeste nos autos, no prazo 

legal, acerca da certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: "Certifico 

e dou fé que, em cumprimento ao Mandando de Execução, compareci na 

Av. Rio Grande do Sul, 2781 e Rua Mondaí e outros, dia 03/08/18 às 16h05 
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e dia 24/08/18 às 14h, e ali estando, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

CITAÇÃO da parte devedora N C A Bensi e Carlos Alberto Bensi em 

virtude de não ser encontrado, segundo informações no endereço, o 

requerido encontra-se em tratamento de saúde, não informado data para o 

retorno, o qual compareci novamente porém ainda encontrava-se em 

viagem. Informo ainda, que na Av. Rio Grande do Sul, 2781 o 

estabelecimento encontra-se fechado, com placa de aluga-se Nestes 

termos devolvo o mandado à Secretaria. "

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65371 Nr: 373-34.2018.811.0029

 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: DARCI WERKHAUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA APARECIDA ALVES, ROGÉRIO 

RIBEIRO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 385.489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de procedimento monitório.

 Compulsando os autos, observa-se que o pedido se encontra formulado 

em termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo.

 Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 

700 a 702 todos do NCPC.

Cite-se, por meio de edital, para cumprir a obrigação referida na petição 

inicial ou oferecer Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob 

pena de revelia e de conversão automática do procedimento em e 

executivo, lastreado em título judicial.

 Cumprida a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, ficará o Requerido 

dispensado do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º do CPC) 

e fixados os honorários advocatícios em 5% do valor da causa (art. 701, 

“caput”).

 Advirta-se o Requerido que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito da parte autora e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 701, § 5º c/c. art. 916).

Advirta-se o Requerido de que qualquer manifestação nos autos deverá 

ser apresentada por patrono regularmente constituído nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000243-27.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (ADVOGADO(A))

ROLDAO MARTINS PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JUNIOR CARAFINI (REQUERIDO)

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre as preliminares argüidas pelo Requerido em sua 

contestação. Canarana-MT 03/09/2018 Soani Solange Wesolowski - 

Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62692 Nr: 2511-08.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DE PAULA PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT- 11546 A

 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) Requerente 

na pessoa de seu Procurador MARCELO BRASIL SALIBA, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa e MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67252 Nr: 1644-78.2018.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES GONÇALO NOGUEIRA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador Lucimar Cristina Gimenez, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48215 Nr: 718-05.2015.811.0029

 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: Penha das Graças Miranda Dela Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerida e 

Autora(s) na pessoa de seu Procurador FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA, para que se manifeste, no prazo legal, acerca do retorno dos 

autos da instancia recursal, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45444 Nr: 1576-70.2014.811.0029

 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: Olivio Jose da Silveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA, para 

que se manifeste, no prazo legal, acerca do retorno dos autos da 

instancia recursal, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes
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 Cod. Proc.: 44050 Nr: 414-40.2014.811.0029

 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: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Fernandes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3.541/MT, Marco 

Antonio Mari - OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, Saionara Mari - OAB:5.225MT

 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) Requerente 

na pessoa de seu Procurador MAURO PAULO GALERA MARI, Marco 

Antonio Mari, Ildo de Assis Macedo e Saionara Mari e Gerson da Silva 

Oliveira, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43486 Nr: 2403-18.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taís Boeira do Nascimento 

Silva - OAB:21485/O MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 052/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Réu napessoa(s) de seu 

procurador(s), Drª. Taís Boeira do Nascimento Silva, via DJE, para, no 

prazo legal, manifeste-se acerca do cálculo de pena, fls. 251.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-71.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPOLIM CACA PESCA E CAMPING LTDA - ME (REQUERENTE)

JEFFERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte 

Promovida, MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA. EPP - CNPJ: 

09.585.508/0001-73, no valor de R$ 6.065,01 (seis mil, sessenta e cinco 

reais e um centavo). Sendo positivo, transfira-se à conta de depósitos 

judiciais e oficie-se à conta única para a vinculação do valor, intimando-se 

a parte Promovida para que, querendo, embargue no prazo legal. Não 

logrando êxito nas busca, abra-se vista dos autos à parte promovente, 

para que requeira o que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 27 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-47.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (ADVOGADO(A))

MOISES VALERIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANISSE MONTEIRO CAMPOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Autorizo a penhora dos veículos em nome da parte executada 

Ativa Transportes e Logística Ltda –ME representado por ELIEL LOPES DE 

SOUZA – CPF: 570.763.321-91, sendo que a averbação do registro da 

penhora deverá ser feita por meio do sistema informatizado RENAJUD. 

Determino, acaso sejam encontrados veículos em nome da executada, que 

seja feito o completo bloqueio eletrônico do bem, para impedir a sua 

transferência, o licenciamento e a circulação. Efetivada a inscrição do 

gravame judicial, deve a executada ser intimada para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificar a localização do bem, para que seja possível a 

consecução física perfectibilizada da penhora e a remoção do veículo, 

posto que se assim não for possível proceder, prejudicada encontra-se a 

mantença da restrição. Não logrando êxito a busca, abra-se vista dos 

autos à Exequente, para que requeira o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 27 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-88.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

DIEGO JOSE IOSIMUTA CAMILOTTI (REQUERENTE)

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REQUERIDO)

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Autorizo a penhora dos veículos em nome da parte executada 

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA – CNPJ: 10.711.449/0001-11, sendo que a 

averbação do registro da penhora deverá ser feita por meio do sistema 

informatizado RENAJUD. Determino, acaso sejam encontrados veículos em 

nome da executada, que seja feito o completo bloqueio eletrônico do bem, 

para impedir a sua transferência, o licenciamento e a circulação. Efetivada 

a inscrição do gravame judicial, deve a executada ser intimada para, no 

prazo de 10 (dez) dias, especificar a localização do bem, para que seja 

possível a consecução física perfectibilizada da penhora e a remoção do 

veículo, posto que se assim não for possível proceder, prejudicada 

encontra-se a mantença da restrição. Não logrando êxito a busca, abra-se 

vista dos autos à Exequente, para que requeira o que entender de direito. 

Às providências. Cumpra-se. Canarana, 27 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-88.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

DIEGO JOSE IOSIMUTA CAMILOTTI (REQUERENTE)

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REQUERIDO)

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Autorizo a penhora dos veículos em nome da parte executada 

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA – CNPJ: 10.711.449/0001-11, sendo que a 

averbação do registro da penhora deverá ser feita por meio do sistema 

informatizado RENAJUD. Determino, acaso sejam encontrados veículos em 

nome da executada, que seja feito o completo bloqueio eletrônico do bem, 

para impedir a sua transferência, o licenciamento e a circulação. Efetivada 

a inscrição do gravame judicial, deve a executada ser intimada para, no 

prazo de 10 (dez) dias, especificar a localização do bem, para que seja 

possível a consecução física perfectibilizada da penhora e a remoção do 

veículo, posto que se assim não for possível proceder, prejudicada 

encontra-se a mantença da restrição. Não logrando êxito a busca, abra-se 

vista dos autos à Exequente, para que requeira o que entender de direito. 

Às providências. Cumpra-se. Canarana, 27 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, 
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CANARANA - MT - CEP: - TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000450-41.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DA GUIA CORREA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para manifestação Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

abro vista dos autos à parte autora para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça Id. 14997353. Chapada dos 

Guimarães, 3 de setembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000331-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

HILTON SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGOBERTO GARCIA BELUFI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para manifestação Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

abro vista dos autos à parte autora para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, Id. 14797291.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102747 Nr: 861-04.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASS & ARRUDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dheremy Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça retro, providenciando o depósito 

da diligência complementar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91376 Nr: 1693-71.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVER AUGUSTO BIESDORF ME, Luiz Alberto 

Ouvídio de Miranda, Clever Augusto Biesdorf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87361 Nr: 4462-86.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE JESUS DAS D A CARVALHO 

PATATAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87331 Nr: 4432-51.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CARVALHO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87256 Nr: 4357-12.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87232 Nr: 4334-66.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFRA Engenharia e Construção LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87219 Nr: 4321-67.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA

 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: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, em obediência ao princípio do contraditório e 
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da ampla defesa, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) excepto(a), 

para impugnar a exceção de pré-executividade (ref. 27), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102740 Nr: 858-49.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES RODRIGUES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA, 

Paulo Cesar Favero Moi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:OAB/MT 5.009, OTACILIO PERON - OAB:3684

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99363 Nr: 5469-79.2017.811.0024

 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: Anair Santana Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 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 o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87276 Nr: 4376-18.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de 23.10.2017.

Considerando o teor do AR devolvido, proceda-se a tentativa de citação 

da parte executada, por oficial de justiça.

 Restando infrutífera, determino, desde já, para atendimento às exigências 

do art. 256, §3º do CPC, que a parte exequente providencie a expedição 

de ofícios para empresas concessionárias de serviço público de telefonia 

fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a 

reposta deverá ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, 

Centro, Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail 

cg.1vara@tjmt.jus.br, preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo 

eventuais despesas cobradas pelo informante. O ofício poderá ser 

instruído com cópia deste despacho, válido como autorização. A parte 

deverá comprovar, em 5 (cinco) dias, o atendimento aos termos deste 

despacho, sob pena de extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste-se o exequente, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 49879 Nr: 1814-75.2012.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Mendes dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Lima da Rosa - 

OAB:15.413-0

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

- OAB:4482/MT

 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 para manifestação, no prazo legal, acerca do 

depósito realizado pelo requerido às fls.196/197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100159 Nr: 5899-31.2017.811.0024

 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: Esmilia Pereira da Silva e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 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 o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87226 Nr: 4328-59.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICARO ZWICKER ARANTES FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40790 Nr: 3102-92.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Possas de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/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 recolher diligência de locomoção 

do Oficial de Justiça, diretamente no Juízo deprecado, viabilizando o 

cumprimento do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36296 Nr: 2031-89.2010.811.0024

 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: Solange Regina Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico, Unimed Londrina - Cooperativa de Trabalho Médico

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 342 de 571



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627, Sandra Aparecida Valente Siqueira Lima - 

OAB:11.812/MT

 Certifico e dou fé, que tendo em vista a Portaria n.º 678/2017-PRES, que 

declara feriado Nacional no dia 15/11/2018 (Proclamação da Republica, foi 

redesignada a audiência acima para o dia 14/11/2018, às 13horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36296 Nr: 2031-89.2010.811.0024

 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: SRAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UC-CdTM, UL-CdTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627, Sandra Aparecida Valente Siqueira Lima - 

OAB:11.812/MT

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 15 de novembro de 2018, às 14hs. 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.: 81557 Nr: 1707-89.2016.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.M.M Lopes & Filhos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR FARIAS ME, Roberto Freitas Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA 

- OAB:19635, EDSON KOHL JUNIOR - OAB:MS15200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça retro, sob pena de devolução da 

carta precatória no estado em que se encontra.

 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

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 14 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 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

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 14 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 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

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 14 de novembro de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000750-03.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

BENEDITO NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a Perícia 

para o dia 30 de Novembro de 2018 às, 13h00min, no prédio do Fórum 

local. Assim, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente 

feito, intimando o advogado da parte autora, via DJE , para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica. A pessoa periciada deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). Bem 

como intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente(s), apresentar(em) quesitos, caso ainda não o tenham feito 

e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 

465, §1°, I, CPC/2015)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000530-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEIRE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MAIRA MOURA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelo Jose da Silva Santos (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, cumprindo as 

determinações legais, intimando o advogado da parte autora, Via DJE, 

acerca da Perícia Médica, agendada para o dia 30 de Novembro de 2018, 

às 13h20min, no prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. Bem como intimação do advogado da autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) 
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quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015). Chapada 

dos Guimarães, 03 de Setembro 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000651-33.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA NASCIMENTO DA COSTA (AUTOR(A))

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, cumprindo as 

determinações legais, intimando a parte requerida, através de seu 

representante legal, via DJE, para comparecimento à perícia médica 

agendada para o dia 30 de Novembro de 2018, às 13h40min, no prédio do 

Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, bem como intimação 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar(em) assistente(s), 

apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, 

CPC/2015) Chapada dos Guimarães/MT, 03 de Setembro 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000651-33.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA NASCIMENTO DA COSTA (AUTOR(A))

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, cumprindo as 

determinações legais, intimando a parte requerente, através de seu 

representante legal, Via DJE, para comparecimento na perícia médica, 

agendada para o dia 30 de novembro de 2018, às 13h40min, no prédio do 

Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, oportunidade que 

deverá trazer todos os documentos médicos necessários à clara 

compreensão do histórico e quadro clínico de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.).. Bem como intimação do advogado da autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistente(s), 

apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, 

CPC/2015). Chapada dos Guimarães, 22 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81489 Nr: 1679-24.2016.811.0024

 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: DIOGO DOUGLAS CARMONA, IVANI MARQUES DE 

OLIVEIRA CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Alfeu Reis, Giliane 

Malanski Reis Carmona, Mauricio de Oliveira Carmona, João Arcanjo 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente esta ação de Usucapião, para 

declarar o domínio dos promoventes DIOGO SOUZA CARMONA e IVANI 

MARQUES DE OLIVEIRA CARMONA, do terreno de 1.330,95 m², situado na 

Rua das Flores, bairro Aldeia Velha nesta Cidade, onde edificou uma área 

de 196,44 m², cujo imóvel integra um terreno de 7.680 m², conhecido como 

Sítio Alfeu, matriculado sob n. 13.412, fl. 35, Livro 2-CM, no 1º Tabelionato 

e Registros Paixão, tudo de conformidade com os preceitos dos arts. 

1.238 do Código Civil. Extingue-se o presente feito, com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487,inciso I, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

esta sentença servirá de título para matrícula no CRI desta 

Comarca.Custas devidamente recolhida. Sem honorários, pois não se trata 

de uma ação litigiosa.Publique-se, registre-se e intimem-se.Decorrido todos 

os prazos, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34807 Nr: 730-10.2010.811.0024

 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: Ediney Rodrigues de Souza, Luzinete Souza Laranjeira, 

Gutemberg dos Santos Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Figueira Balbino, Maria da Silva 

Balbino, Alvaro Luiz Pedroso Marques de Oliveira, João Roberto 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.

I. Tendo em vista que o advogado da parte autora foi intimado a se 

manifestar a respeito da petição e documentos de fls. 155/157, intime a 

parte autora, pessoalmente, para fazê-lo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (art. 485, §1º, CPC).

II. Acostados os documentos solicitados pela União, conceda-se nova 

vista, com carga à respectiva Procuradoria.

III. Escoado o prazo, sem que haja manifestação, certifique-se e tragam os 

autos conclusos.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102690 Nr: 839-43.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE FLAVIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DO NASCIMENTO, SNDR, JNDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias apresentar endereço atualizado da parte requerida, 

tendo em vista certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66493 Nr: 2131-05.2014.811.0024

 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: CEDL, LDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OD

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 21 de novembro de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 61166 Nr: 1417-79.2013.811.0024

 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: Ronaldo Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião da Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Plinio José de Siqueira Neto - 

OAB:10.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 21 de novembro de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39700 Nr: 2218-63.2011.811.0024

 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: C A de Mattos Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian Raimondi Kupas, Falcão Escoltas, Ivo 

Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura - 

OAB:6755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397, Leonardo Boreli Prizon - OAB:225.947

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 21 de novembro de 2018, às 15hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-08.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FRANK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVART MARMORARIA E GRANITOS (REQUERIDO)

CRISTIAN JONNY RIBEIRO CARLOS - ME (REQUERIDO)

A.C.C LOPES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000642-08.2017.8.11.0024. REQUERENTE: SOLANGE FRANK 

REQUERIDO: INOVART MARMORARIA E GRANITOS, CRISTIAN JONNY 

RIBEIRO CARLOS - ME, A.C.C LOPES - ME Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 13378692) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 02 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-07.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUVENTINO PEREIRA ALVES DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010177-07.2015.8.11.0024. REQUERENTE: JUVENTINO PEREIRA ALVES 

DA GUIA REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

Intimado o autor para comprovar a sua hipossuficiência (id 13255413), o 

mesmo quedou-se inerte conforme id 14676924. Em assim sendo, opino 

pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, devendo o autor 

recolher o preparo do recurso no prazo de 48 horas sob pena de 

deserção, conforme orienta o artigo 42, §1 da Lei 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-15.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM ALEXANDRE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR (ADVOGADO(A))

roberto mendonça furtado (REQUERIDO)

ELIESER DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000023-15.2016.8.11.0024. REQUERENTE: JOAQUIM ALEXANDRE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ROBERTO MENDONÇA FURTADO Vistos etc. 

CONVERTO o julgamento em diligência, por se tratar de matéria fática. 

Intime-se as partes para que apresente rol de testemunhas, máximo três, 

no prazo legal, sob pena de ser presumida a ausência de interesse. 

Havendo apresentação, designe-se audiência instrutória. Sem, concluso 

para sentença. Cumpra-se em observância ao disposto no Enunciado n° 

33 do Fonaje. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000469-47.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000469-47.2018.8.11.0024. REQUERENTE: VAGNO DA SILVA PEDROSO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando o 

procedimento, constata-se que o comprovante de endereço está em nome 

de terceiro, deve a parte reclamante anexar documentação válida em 

nome próprio ou comprovar vínculo com terceiro alheio a lide. Desse modo, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos comprovante 

de endereço em seu nome, sob pena de extinção processual. Após, 

conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada pela Juíza Leiga 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DELIANA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000102-23.2018.8.11.0024 REQUERENTE: DELIANA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do 

CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-91.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

ROBSON OLIVEIRA FORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000145-91.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ROBSON 

OLIVEIRA FORTE REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. Cumpra-se a decisão anterior em 

seus termos. Após, conclusos. 29 de agosto de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-27.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS (ADVOGADO(A))

LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010262-27.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: COOPERCHAGUI 

- COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

EXECUTADO: LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA Vistos etc. Na forma do art. 

99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000077-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO APARECIDO DE JESUS (REQUERENTE)

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ATAIDE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000077-10.2018.8.11.0024 REQUERENTE: CICERO 

APARECIDO DE JESUS REQUERIDO: FRANCISCO ATAIDE DE SOUZA 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a audiência do dia 

28/08/2018 foi redesignada, por ato ordinatório, diante da ausência de 

citação do requerido, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça, assim, a 

fim de evitar nulidade, intimem-se as partes para a audiência já designada. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000778-05.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DINATTI DE SOUZA (EXEQUENTE)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DINATTI SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000778-05.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: ELIANE DINATTI 

DE SOUZA EXECUTADO: ELIZABETE DINATTI SOUZA Vistos etc. Intime-se 

a parte autora para fornecer os dados (CPF) a fim de efetivar a medida 

pleiteada, ônus este que incumbe ao autor, em 15 dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000202-12.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA FERNANDA RODRIGUES (EXEQUENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 
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presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da certidão ID 

15138953, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 3 de 

setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000210-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

THIAGO DA SILVA FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença da parte executada - ID 14571175 e seguinte. 

Chapada dos Guimarães-MT, 3 de setembro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CARNEIRO DE PAIVA (REQUERENTE)

LUCILENE CARNEIRO XAVIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovida para que, querendo, apresente 

contrarrazões aos embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos 

Guimarães-MT, 3 de setembro de 2018 - Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-19.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (ADVOGADO(A))

JOISINIL MORAES DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000790-19.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOISINIL MORAES DA GUIA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no 

efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a 

gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. Observo que 

as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intime-se o 

autor para manifestar quanto aos valores depositados, requerendo o 

levantamento e sendo este incontroverso, defiro a expedição de alvará. 

Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000103-08.2018.8.11.0024 REQUERENTE: CLAUDINEI FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Apresentado o preparo recursal, Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-22.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CERQUEIRA DE MELO (REQUERENTE)

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000751-22.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARCIA CERQUEIRA DE 

MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. A parte promovente interpôs recurso e não 

juntou comprovante de preparo, requerendo a assistência judiciária 

gratuita, e intimado, juntou comprovante demonstrando que aufere renda 

superior a R$4.000,00, motivo por que, indefiro-a. Disciplina o Enunciado 

nº 115 do FONAJE: “ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, 

conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” Desta forma, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, promover o preparo do recurso, sob pena de 

deserção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-46.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ADRIANO PEDROSO DE HUNGRIA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000633-46.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANO PEDROSO DE 

HUNGRIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Apresentado o preparo, Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, 

uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já 

foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste 

Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-24.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

MARCILENE DIAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000143-24.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARCILENE DIAS NEVES 
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REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Ainda, consta no id 

13398870 o cumprimento da obrigação, portanto, sendo este valor 

incontroverso, intime-se a parte para manifestação e, requerendo o 

levantamento, defiro-o, por meio de alvará. Remetam-se os autos à e. 

Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-47.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DAS NEVES (REQUERENTE)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

DANIELA IVO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000383-47.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JOAO ANTONIO DAS 

NEVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade 

de justiça, uma vez que presentes os requisitos. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-35.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010147-35.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ANDERSON DE AZEVEDO 

AQUINO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. A parte promovente 

interpôs recurso 3/03/2018 (id 5808507) todavia, a sentença transitou em 

julgado para as partes em 12/04/2017, conforme id 9734663, portanto, o 

referido recurso é intempestivo, assim deixo de recebe-lo. No mais, 

indefiro a gratuidade e intime-se para o pagamento das custas. 

Comprovado o pagamento, Arquive-se o processo com as baixas e 

formalidades de estilo ou anote-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010683-80.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER (ADVOGADO(A))

EDISON JOAO TODESCHINI ME - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO FERREIRA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010683-80.2015.8.11.0024 EDISON JOAO TODESCHINI ME - ME LIDER 

ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME Vistos etc. Transcorrido o prazo 

para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro 

figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora 

(artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão 

expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no 

mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora 

online requerida por EDISON JOAO TODESCHINI ME - ME no montante de 

R$ 3.167,34, no CNPJ/CPF de LIDER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - 

ME, sob o nº 00.239.728/0001-70. Realizado o bloqueio, intime-se o 

executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-14.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

DARCY DE JESUS OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000521-14.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MARISA DE JESUS 

OLIVEIRA, DARCY DE JESUS OLIVEIRA SIQUEIRA . REQUERIDO: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO . Vistos etc. Defiro, em parte, 

o pedido de bloqueio on-line, via BacenJud em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), necessários para 

realização da consulta médica com médico psiquiatra a fim de juntar laudo 

para análise do pedido de internação compulsória da autora, o que faço na 

forma do art. 10, §2º do Provimento nº 2/2015/CGJ. Realizado o bloqueio, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de cinco (5) dias, traga aos 

autos “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 

judicialmente autorizado” (art. 10, caput do Provimento nº 2/2015/CGJ). Na 

sequência, libere-se por alvará, com urgência, o valor bloqueado. 

Intime-se a Defensoria para fornecer os dados bancários da médica, Dra. 

Luisa, com CPF a fim de realizar a transferência. Após, concedo vista dos 

autos pelo prazo de 10 (dez) dias ao requerido para, na forma do 

dispositivo acima, em seu §4º, comunicar e adotar as providências 

necessárias acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, 

e aos órgãos de controladoria interna. O requerido já foi citado, 

apresentou defesa, a qual foi replicada pelo autor, portanto, aportado o 

laudo, dê-se vistas ao Ministério Público e, posteriormente, retorne os 

autos conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000127-70.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THATIENE CAVALCANTE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000127-70.2017.8.11.0024 COOPERCHAGUI - COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES THATIENE CAVALCANTE 

SOUZA Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da 

obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que 
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orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES no montante de R$ 17.291,33, no CNPJ/CPF de THATIENE 

CAVALCANTE SOUZA, sob o nº 935.662.631-68. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010350-31.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (ADVOGADO(A))

ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010350-31.2015.8.11.0024 ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos etc. 

Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por ROSEMARI 

SILVERIA BEZERRA SANTANA no montante de R$ 6.978,47, no CNPJ/CPF 

de EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, sob o nº 

08.852.587/0026-27. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar 

a respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010552-42.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (ADVOGADO(A))

ODENIR MARTINS DE FIGUEREDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MARIA GOMES (ADVOGADO(A))

MA PUBLICAÇÕES ON LINE EIRELI EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010552-42.2014.8.11.0024 ODENIR MARTINS DE FIGUEREDO MA 

PUBLICAÇÕES ON LINE EIRELI EPP Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por ODENIR MARTINS DE FIGUEREDO no montante de R$ 10.429,67, no 

CNPJ/CPF de MA PUBLICAÇÕES ON LINE EIRELI EPP, sob o nº 

18.483.310/0001-70. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar 

a respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000517-74.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000517-74.2016.8.11.0024 ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO no montante de R$ 5.357,36, no 

CNPJ/CPF de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, sob o nº 01.008.073/0009-40. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010529-62.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO (EXEQUENTE)

RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLINA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

MARKLEINE BEZERRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010529-62.2015.8.11.0024 RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO 

MARCOLINA ALVES DA SILVA Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 
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835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO no montante de R$754,11, no 

CNPJ/CPF de MARCOLINA ALVES DA SILVA, sob o nº 171.665.431-91. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

VAGNER DA SILVA SURUBI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000010-45.2018.8.11.0024 VAGNER DA SILVA SURUBI RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos 

etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por VAGNER DA 

SILVA SURUBI no montante de R$ 2.711,99, no CNPJ/CPF de RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., sob o 

nº 19.133.012/0001-12. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar 

a respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000549-45.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

MARTILENE ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000549-45.2017.8.11.0024 GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA MARTILENE ALVES FERREIRA Vistos etc. 

Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por GAZIN COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA no montante de R$ 5.534,22, no 

CNPJ/CPF de MARTILENE ALVES FERREIRA, sob o nº 429.175.571-68. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000612-70.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA (ADVOGADO(A))

OSNEIDE COSTA SALES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000612-70.2017.8.11.0024 OSNEIDE COSTA SALES MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Verifica-se dos autos, que 

mesmo após intimado para efetuar o pagamento por RPV o executado 

quedou-se inerte. Assim, mostra-se pertinente o pedido da exequente 

para sequestro nas contas correntes de titularidade do Município, neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RPV. AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL. SEQUESTRO. POSSIBILIDADE. 

Inexistindo pagamento do valor devido pelo ente público no prazo legal, 

conforme requisição de pequeno valor, cabível o sequestro nas contas do 

Estado para dar efetividade à decisão judicial transitada em julgado. 

(TJ-RS - Agravo de Instrumento : AI 70072837347 RS – Relator: Des. 

Eduardo Kothe Werlang - Publicado em 30/06/2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RPV VENCIDA. VERBA 

ALIMENTAR. SEQUESTRO CABIMENTO. De acordo com o art. 2º da Lei 

Estadual nº 13.756/2011, os créditos de pequeno valor devem ser pagos 

até 180 dias a contar da data em que for protocolada a requisição 

expedida pelo juízo da execução. O Estado reconhece estar vencida 

desde 21/01/2015 a RPV, sendo cabível o sequestro postulado. A crise 

financeira que assombra o Estado não pode servir de base ao juízo para 

afastar o cumprimento da lei, especialmente de crédito de natureza 

alimentar de baixo valor. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo 

de Instrumento nº 70066377946. Vigésima Primeira Câmara Cível – TJ/RS. 

Relator Desembargador Almir Porto da Rocha Filho. Julgado em 

28/10/2015) O enunciado nº 7, do FONAJE da Fazenda Pública enuncia: 

“O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 12.153/09 também 

poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a hipótese de 

precatório.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 17, §2º da Lei n. 

10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 13, §1º, da Lei n. 

12.153/2009, defiro o pedido de penhora online, a ser realizada em 

desfavor do Município de Chapada dos Guimarães, no montante de R$ 

4.791,01 (quatro mil setecentos e noventa e um reais e um centavo). 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, §2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, “comprovar que: I - as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros” [§3°]. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio e intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o exequente 
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para se manifestar a respeito, no mesmo prazo acima fixado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. 1000549-45.2017.8.11.0024 Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000788-49.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. MARQUES GOBBI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GENTIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000788-49.2017.8.11.0024 F. A. MARQUES GOBBI - ME JOAO GENTIL 

Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da 

obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que 

orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por F. A. MARQUES GOBBI - ME no montante de R$ 1.991,83, no CNPJ/CPF 

de JOAO GENTIL, sob o nº 784.519.228-72. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010070-65.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA S OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

CLOVIS CICERO DE SA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010070-65.2012.8.11.0024 CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA 

VILLAGE II JOAO BATISTA S OLIVEIRA JUNIOR Vistos etc. Transcorrido o 

prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CHAPADA VILLAGE II no montante de R$ 14.806,47, no CNPJ/CPF de 

JOAO BATISTA S OLIVEIRA JUNIOR, sob o nº 100.872.069-00. Realizado 

o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código 

de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele 

incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e intimem-se 

as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste 

infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no 

mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-64.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANA LINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010352-64.2016.8.11.0024. REQUERENTE: EDVANA LINA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou o pagamento 

voluntário e a parte promovente concordou com os valores (ID 14086522). 

Posteriormente a parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 421841-8/2018, dando por 

satisfeita a obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 01 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000262-82.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DA SILVA (EXEQUENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000262-82.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: VANDERLEI DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Cuida-se de 

cumprimento de sentença, em análise minuciosa do processo foi realizado 

deposito voluntário da condenação (id 13895174) em que o autor 

concordou com o valor depositado (id 14004592) e expedido o respetivo 

Alvará Judicial a parte (id 14421914), desta forma, a obrigação já foi 

cumprida e a extinção do feito é medida se rigor. Certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 02 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-11.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MANFREDO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CAMPOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

GERSON DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

THAYNA PEREIRA BASTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010287-11.2012.8.11.0024. REQUERENTE: MANFREDO GOMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença opostos por Banco Bradescard S/A em face de 

Manfredo Gomes, versando sobre excesso de execução do importe R$ 

1.333,99 (um mil trezentos e trinta e três reais e noventa e nove 

centavos). Antes de adentrar ao mérito do excesso de execução, informo 

que a nomenclatura que será utilizada nesta decisão é aquela constante 

do artigo 52, IX da Lei 9.099/99, isto é, EMBARGOS A EXECUÇÃO. Em que 

pese ter a contadoria elaborado o cálculo constante do id 12778170 este 

não será considerado nesta decisão, visto que não foi obedecido os 

parâmetros fixados em sentença. Pois bem. Em análise minuciosa aos 

autos observo que ocorreram erros nos dois cálculos – do embargante e 

do embargado. Inicialmente verifico que no âmago da decisão ficou 

estabelecido: DISPOSITIVO – “Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do 

reclamante em face da reclamada para condená-la a 1) pagar a quantia de 

R$ 4.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, acrescidos de juros 

mensais de 1%, incidindo desde a citação, corrigidos monetariamente pelo 

índice IGP-M, a partir da sentença; 2) declarar a inexigibilidade da fatura no 

valor de R$ 1.521,99 (um mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e 

nove centavos), com vencimento em 10/12/2012”. PARTE DISPOSITIVA 

APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: “Ante o exposto, conheço os 

embargos para esclarecer que: a) a indenização por danos morais deve 

ser paga no valor de três mil reais (R$ 3.000.00), com juros e correção 

monetária conforme estabelecido na sentença; b) fica condenada a 

Reclamada ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em 

favor do Autor, a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês e 

correção monetária, desde a citação”. Os marcos da decisão são: DANO 

MORAL: R$ 3.000,00 - CORREÇÃO MONETÁRIA: IGPM – A PARTIR DA 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA – 21/01/2014 – ID 1126570 - JUROS DE 1% 

SIMPLES: CITAÇÃO – 11/02/13 – ID 1126596, PÁG. 4 - “ Descrição: 

Citação lido(a) Complemento: P/ BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO 

expedida em 11/02/13OBS: Leitura Automática Pelo ProJudi” DANO 

MATERIAL – R$ 1.500,00 - JUROS DE 1% SIMPLES E CORREÇÃO 

MONETARIA PELO IGPM A PARTIR DA CITAÇÃO – 11/02/13. DATA BASE 

– DEPOSITO REALIZADO EM 20/11/14. Importante registrar que não há a 

incidência da multa de 10% ante ao que dispõe a súmula 18 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, in verbis: SÚMULA 18: É imprescindível a 

intimação do devedor ou seu advogado constituído para incidência da 

multa prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil. Assim, os 

cálculos apresentados nos autos foram os seguintes: - BANCO 

BRADESCARD S/A: R$ 5.288,60 (cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e 

sessenta centavos), - MANFREDO GOMES: R$ 6.471,46 (seis mil 

quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), - JUÍZO: 

R$ 5.699,64 (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e 

quatro centavos). - DIFERENÇA: R$ 411,04 (quatrocentos e onze reais e 

quatro centavos) Evidente que os cálculos estavam errados, nessa 

perspectiva, os embargos devem ser acolhidos parcialmente para 

considerar que o valor complementar é no montante de R$ 411,04 

(quatrocentos e onze reais e quatro centavos) corrigidos pelo INPC/IBGE 

até o efetivo levantamento e não de R$ 1.333,99 (um mil trezentos e trinta 

e três reais e noventa e nove centavos) pretendido pelo embargado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pelo recebimento e PROVIMENTO 

PARCIAL da pretensão oposta nos Embargos à execução e DETERMINO: - 

a expedição de alvará para MANFREDO GOMES no valor R$ 411,04 

(quatrocentos e onze reais e quatro centavos) corrigidos monetariamente 

pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir de 21/11/14, até a data da expedição 

do alvará. - a expedição de alvará para BANCO BRADESCARD S/A do 

montante que restar na conta referente à garantia do juízo, a título de 

reembolso. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 13 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito TOTAL DA CONDENAÇÃO: R$ 3.732,76 + R$ 1.966,88 = R$ 

5.699,64

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000727-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMAURILA FONTES LIMA HOFF (AUTOR(A))

DIRSON HOFF (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENA EVA DE OLIVEIRA (RÉU)

ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (RÉU)

DALMAR AMBROSIO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000727-57.2018.8.11.0024. AUTOR: DIRSON HOFF, AMAURILA FONTES 

LIMA HOFF RÉU: DALMAR AMBROSIO DE OLIVEIRA, ZENA EVA DE 

OLIVEIRA, ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, 

APARECIDA DE CASTRO MARTINS Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 14612098. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DARGAS EICKOFF (REQUERENTE)

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000532-72.2018.8.11.0024. REQUERENTE: NILZA DARGAS EICKOFF 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

Fundamento e Decido. O feito comporta julgamento antecipado, conforme 

inteligência do art. 355, inciso I, do CPC. Não há questões preliminares a 

serem analisadas. Passo ao exame do mérito. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a 

controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo 

instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90), 

protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, 

levando-se em conta a verossimilhança dos fatos articulados na inicial, 

inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu a demonstração de que a 

autora contratou o empréstimo que originou o débito, na forma do inciso 

VIII do artigo 6º do CDC. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpri à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos serviços, como por 

exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma, entretanto, 

assim não o fez. Desta forma, mesmo que a contratação tivesse sido 

realizada por terceiros, utilizando-se de documentos adulterados ou 

qualquer outro meio fraudulento, a responsabilidade da Reclamada 

encontra-se patente, senão pela falta de cuidado objetivo necessário na 

conferência, de forma eficiente, dos dados e documentos no momento da 

contratação dos serviços, ônus que lhe incumbia. É a teoria do risco da 

atividade negocial, preconizada no artigo 927 do Código Civil. Com efeito, 

não há provas nos autos de que a parte Reclamante tenha firmado o 

referido contrato. A responsabilidade civil do causador do dano opera-se 

estando presentes a culpa, o dano e o nexo de causalidade ensejando, 

pois, sua necessária reparação, como ocorre no presente caso, pois não 

restam dúvidas de que o desconto foi indevido, o que certamente causou 

inúmeros transtornos além, de desequilibro financeiro, ante a subtração 

indevida de valores. Noutra ponta, também merece prosperar o pedido de 

devolução dos valores descontados na conta corrente da requerente, 

concernente ao contrato objeto da presente ação, com a dobra 

estabelecida no art.42, parágrafo único, CDC. Isso porque, como visto, 

além de não comprovada a contratação do empréstimo, não houve 

depósito, em favor da autora, do valor oriundo dessa operação, e, 

destarte, os descontos concernentes ao contrato em comento, são 

indevidos, por caracterizarem pagamento por produto não fornecido. Cabe 

esclarecer que não é preciso estar demonstrada a má-fé do fornecedor 

para a aplicação da pena da dobra estabelecida no dispositivo legal acima 

mencionado, bastando apenas que os valores cobrados sejam 

comprovadamente indevidos e não oriundos de engano justificável, como 

é o caso da presente demanda. Nesse sentido, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. Sobre o 

tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já definiu: EMENTA 

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. 

DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. A falha 

consistente no desconto em conta bancária de valor de empréstimo não 

contratado, que avilta a remuneração do consumidor, sujeita a instituição 

bancária a pagar indenização por dano moral, pois a situação vivenciada 

configura violação aos direitos de personalidade, previstos no inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal. A repetição em dobro dos valores 

cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor, deve ocorrer nos casos em que reste configurado 

engano injustificável na cobrança indevida. Consumidor que comprovou 

mediante juntada de histórico de pagamentos de que houve a subtração, 

mediante desconto em folha de pagamento, do valor referente a quatro 

(04) parcelas no valor de R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais 

quaren ta  cen tavos)  cada.  Recurso  p rov ido .  Número : 

721090720158110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 11/10/2016 A parte autora acostou planilha com as 

informações de parcelas e descontos, dessa feita, defiro o pedido para 

determinar a restituição do valor comprovadamente debitado em dobro, 

nos termos do p. único do art. 42 do CDC diante da clara má-fé do 

requerido. Na espécie, pelo que dos autos consta, restou demonstrada a 

falha na prestação do serviço por parte do banco réu, que, nos termos do 

art.14 do CDC citado alhures, deve arcar, objetivamente, com as 

conseqüências danosas de sua conduta. O dano moral consiste na 

violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus 

direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a 

privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza, 

humilhações que refogem à normalidade do dia a dia. Segundo Sérgio 

Carvalieli, "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente 

no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, 

angústia, desequilíbrio no seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbitra do 

dano moral, porquanto, além de fazerem parte na normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, 

tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo ." (In Programa de Responsabilidade Civil, 

7ª ed., São Paulo: Atlas Jurídico, pág. 80) A doutrina e a jurisprudência 

estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência 

natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da 

prática do ato ilícito. Assim, o dano moral é "in re ipsa", ou seja, deriva do 

próprio fato ofensivo. À parte lesada cumpre apenas provar os fatos 

ensejadores da reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da 

violação ao direito da personalidade. Diante das explanações anteriores, e 

das provas coligidas aos autos, vê-se que a situação delineada 

ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a conduta negligente e 

abusiva da parte ré afetou diretamente a verba salarial/alimentar da 

autora, acarretando-lhe diminuição de renda e restrição indevida de 

crédito, diante do apossamento não autorizado de valores debitados 

diretamente do contracheque. Referida ação deliberada do banco réu, bem 

como sua resistência, após a verificação do erro, em devolver 

imediatamente os valores descontados, causa no consumidor uma 

sensação de angústia, inquietação de espírito e impotência, que afeta 

diretamente o seu íntimo, ferindo os seus direitos da personalidade. Não 

há critérios legais para a fixação da indenização, razão pela qual, com 

esteio na doutrina, devem ser considerados vários fatores, que se 

expressam em cláusulas abertas como a reprovabilidade do fato, a 

intensidade e duração do sofrimento, a capacidade econômica de ambas 

as partes, todas limitadas pelo princípio da razoabilidade a fim de que a 

compensação não se transforme em fonte de enriquecimento ilícito. No 

presente feito, a conduta da parte ré é merecedora de reprovabilidade, 

para que atos como estes não sejam banalizados. Mostra-se relevante, 

assim, o valor de desestímulo para a fixação do dano moral, que 

representa o caráter pedagógico da reparação. Esta tendência é 

verificável também na jurisprudência, conforme já sinalizou o Superior 

Tribunal de Justiça: “... Ademais, a reparação deve ter fim também 

pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares...” 

(REsp 355392 Min. Nancy Andrighi). Neste sentido devem ser 

consideradas as circunstâncias e a necessidade de que os fornecedores 

de produtos e serviços ajam de acordo com a boa-fé objetiva, de modo a 

tornar mais justas e equânimes as relações de consumo. Considero o 

valor de desestímulo, a necessidade de se reprimir o abuso e as 

condições econômicas da parte autora e da parte ré, bem como a 

verificação de que os débitos indevidos ocorreram em apenas um mês 

para arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor de indenização 

suficiente como resposta para o fato da violação do direito. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a parte reclamada a pagar o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do empréstimo 

noticiado nestes autos; DETERMINAR a suspensão dos descontos, no 

prazo de 10 (dez) dias; RESTITUIR a autora o valor das parcelas 

debitadas, a título de repetição de indébito, corrigido monetariamente pelo 
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INPC a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a incidir a partir da citação, na forma dobrada. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação da reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000685-42.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON JOAO TODESCHINI (EXEQUENTE)

HILOMAR HILLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR JOSE DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000685-42.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: EDISON JOAO TODESCHINI 

EXECUTADO: EDGAR JOSE DO CARMO Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que 

a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante 

a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 14346921) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRINDINA ANA RODRIGUES (REQUERENTE)

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONO LEVE DISTRIBUIDORA DE ENXOVAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000079-77.2018.8.11.0024. REQUERENTE: IRINDINA ANA RODRIGUES 

REQUERIDO: SONO LEVE DISTRIBUIDORA DE ENXOVAIS LTDA - ME 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Sono Leve 

Distribuidora de Enxovais Ltda-ME, em razão da sentença proferida. 

Informa o Embargante a existência de omissão na parte dispositiva da 

sentença em relação ao pedido contraposto realizado em sede de 

contestação, para que a autora efetuasse o pagamento da importância de 

R$ 552,49 relativa a parcela do mês de agosto. Pois bem, compulsando-se 

os autos verifica-se que na parte dispositiva da sentença não constou 

expressamente a improcedência do pedido contraposto formulado, sendo 

que tal análise se fez presente apenas nos fundamentos da sentença, 

conforme segue no trecho destacado: “Impende ainda registrar que o fato 

aqui delimitado é a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito pela dívida 

no valor de R$ 364,69 com vencimento em 15/07/15 que se encontra 

quitada. Assim, não é pertinente a discussão quanto ao inadimplemento da 

parcela do mês de agosto, visto que não foi esta a parcela inserida nos 

órgãos de proteção ao crédito.” Sabe-se que em relação ao pedido 

contraposto o art. 31 da Lei 9.099/95 exige que seja fundado nos mesmos 

fatos que constituem o objeto da controvérsia narrada na petição inicial. 

Na hipótese, conforme já destacado, os fatos trazidos pela autora dizem 

respeito a inserção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, diante de uma dívida quitada em julho/15. Já o pedido contraposto 

diz respeito a cobrança de um boleto com vencimento em agosto/2015 e 

com valor diverso do que foi noticiado na inicial. Assim, verifica-se que os 

fatos são absolutamente independentes e, portanto, improcedente o 

pedido contraposto. Neste sentido: E M E N T ARECURSOS INOMINADOS - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR 

DE INCOMPETÊNCIA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO - 

VÍCIO DO PRODUTO - DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL 

INOCORRENTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - INCABÍVEL - RECURSOS 

CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.1. (...). 4. Pedido contraposto rejeitado, 

pois não está fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da 

controvérsia narrada na petição inicial, conforme exige o art. 31 da Lei 

9.099/95.5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (VALDECI MORAES SIQUEIRA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 

10/08/2017) Ante ao Exposto, nos termos da fundamentação, opino pelo 

conhecimento dos presentes embargos e o seu PROVIMENTO para alterar 

a parte dispositiva da sentença de id 13915340, nos seguintes termos: 

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela do 

pedido inaugural, para condenar a reclamada PROCEDÊNCIA a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, devendo este valor ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros legais de 

1% ao mês, a partir da citação; RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no 

valor de R$ 364,69 (trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e 

nove centavos), com vencimento em 15/7/15 discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; QUANTO AO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, OPINO PELA SUA IMPROCEDÊNCIA. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento)..” Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de agosto de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010326-76.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DEOLINDA MOREIRA PAIXAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

ISAIAS DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELSON FERNANDES DA MATA (TERCEIRO INTERESSADO)
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SAMUEL SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GERALDO DAVID SANTANA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010326-76.2010.8.11.0024. EXEQUENTE: DEOLINDA MOREIRA PAIXAO 

EXECUTADO: ISAIAS DA SILVA RODRIGUES, JOSE PEREIRA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação proposta por DEOLINDA MOREIRA PAIXÃO em face de 

ISAIAS DA SILVA RODRIGUES e JOSE PEREIRA. Analisando os autos, 

observo que no id 15079366 a audiência de conciliação tornou-se exitosa. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 

sentença o acordo supra, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando 

extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso III, 

b, do NCPC. Outrossim, conforme restou acordado entre as partes, 

proceda-se a baixa da restrição de circulação para fins de se obter o 

CRLV junto ao DETRAN. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais , o Projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 31 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-50.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

ARLENE JOSE CHAVES BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000581-50.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ARLENE JOSE CHAVES 

BORGES REQUERIDO: MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório pelo art. 38 da lei n. 9.099. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de ação de indenização por danos morais que ARLENE 

JOSE CHAVES BORGES promove em face de MARISELMA FERREIRA DE 

CAMPOS, diante da quebra do contrato de locação existente entre as 

partes, abandono do imóvel e inserção do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, ante ao não pagamento das faturas de energia 

elétrica que eram de responsabilidade da requerida. Considerando que a 

parte Reclamada não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, 

tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 

20 da lei n. 9.099 e reputo verdadeiros a versão e os documentos 

apresentados pela parte Autora, uma vez que não ressai dos autos 

qualquer elemento em sentido contrário. Quanto ao dano moral é sabido 

que, via de regra, descabe a indenização em direta consequência do 

inadimplemento contratual, salvo, porém, quando, para além dos efeitos 

estritamente civis/obrigacionais, a quebra do pacto expõe a pessoa do 

contratante à situação humilhação e depreciação de atributos morais e 

pessoais diante dos demais cidadãos. Nessas circunstâncias, pelo que 

depreende das fotos anexadas aos autos e demais documentos entendo 

que, de fato, o modo como o imóvel foi abandonado, bem como a reforma 

inacabada, além da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, a 

atitude da requerida causou a Requerente danos morais que merecem ser 

indenizados. Não há critérios legais para a fixação da indenização, razão 

pela qual, com esteio na doutrina, considero vários fatores, que se 

expressam em cláusulas abertas, tais como a reprovabilidade do fato, a 

intensidade, a duração do sofrimento e a capacidade econômica de ambas 

as partes, todas pautadas pelo princípio da razoabilidade. Logo, atenta 

aos parâmetros traçados pela doutrina e pela jurisprudência para a 

fixação do quantum devido a título de compensação pelo dano moral, fixo 

a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – fev/2017. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 31 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000642-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

ALICE CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000642-71.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ALICE CONCEICAO SOARES 

REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. 

A parte reclamante requereu a desistência através de petição no ID 

14391204. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 01 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

NEUZA MARIA ALVES DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000234-80.2018.8.11.0024. REQUERENTE: NEUZA MARIA ALVES DE 

ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte autora solicitou a gratuidade da 

justiça, acostando a declaração de hipossuficiência desacompanhada do 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 
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concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida por NEUZA MARIA ALVES DE ALMEIDA SANTOS em face de 

BANCO BRADESCO S.A. Em síntese, aduziu a proponente que seu nome 

foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

requerido pelo valor de R$ 372,11 (trezentos e setenta e dois reais e onze 

centavos) em 13/04/18. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não se 

distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), pois a 

demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende 

ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua 

existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não a 

autora. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato não está quitado. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação 

(13/04/18). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 372,11 

(trezentos e setenta e dois reais e onze centavos) inserida em 13/04/18 

discutido nos autos; INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 02 de agosto de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

BENEDITO NIVALDO CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000090-09.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BENEDITO NIVALDO CALDAS 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos 

recursais de admissibilidade. O escopo dos embargos declaratórios não é 

outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a 

deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o 

rejulgamento da causa. No caso em exame, com razão o embargante. 

Conforme se verifica do termo de audiência anexado ao id 12564054, o 

embargado estava presente, inclusive assinando a presente ata. Portanto, 

é evidente a contradição existente entre o termo e a sentença proferida, 

motivo pelo qual estes embargos merecem ser providos. Ante o exposto, 

presentes os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, opino pelo PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

declarando nula a sentença proferida no id 12876465, devendo-se assim 

o feito ter prosseguimento. Ato contínuo, tendo em vista a impugnação do 

requerido ao pedido de gratuidade da justiça, intime-se o autor para em 5 

(cinco) dias trazer aos autos, comprovante de renda ou qualquer outro 
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documento que comprove não ter ele condições de arcar com eventuais 

custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, sob pena de 

indeferimento do pedido. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 02 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-74.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (ADVOGADO(A))

LINDOMAR DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010319-74.2016.8.11.0024. REQUERENTE: LINDOMAR DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. A execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de 

rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade 

do valor depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 

322554-2/2017, dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-05.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE FERREIRA SOUSA (ADVOGADO(A))

PILAR ARIEL MISORELLI GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010246-05.2016.8.11.0024. REQUERENTE: PILAR ARIEL MISORELLI 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou 

a integralidade dos valores depositados pelo requerido através dos 

Alvarás Eletrônicos N° 423918-0/2018 e Nº 423910-5/2018, dando por 

encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-75.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA (ADVOGADO(A))

TANIA MARTA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000008-75.2018.8.11.0024. REQUERENTE: TANIA MARTA SILVA DE 

SOUZA REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 
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LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. A execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de 

rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade 

do valor depositado através do Alvará Eletrônico N° 424876-7/2018, bem 

como já houve o recolhimento do celular descrito na sentença pelo 

requerido conforme consta do id 14393637, dando por encerrado o 

cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-33.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI LAZARO CREPALDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010367-33.2016.8.11.0024. REQUERENTE: VANDERLEI LAZARO 

CREPALDI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou 

a integralidade do valor depositado através do Alvará Eletrônico N° 

424807-4/2018, dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 07 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000104-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FABIO JUNIOR FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000104-27.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: FABIO JUNIOR FERREIRA 

EXECUTADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade do valor 

depositado através do Alvará Eletrônico N° 424797-3/2018, dando por 

encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 
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924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-98.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

EDIVALDO PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000011-98.2016.8.11.0024. REQUERENTE: EDIVALDO PEDRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Recebo os embargos, pois 

preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. O escopo dos 

embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, 

obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de 

fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou 

alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. No caso em exame, 

entendo que não há qualquer um destes vícios a inquinar a sentença 

proferida, pretendendo o embargante uma verdadeira rediscussão do 

mérito, desafiando o recurso inominado, meio adequado a impugnar a 

condenação. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, opino pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o 

prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE CAROLINE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000544-86.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOICE CAROLINE DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 14524970) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 14 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-82.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

TARCISIO DAVID MENDES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010021-82.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

TARCISIO DAVID MENDES DE FREITAS Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme regra do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que, determinada a intimação do 

exequente acerca do bloqueio infrutífero, deixou transcorrer em branco o 

prazo para se manifestar. (id 14677372) Na dicção do art. 51, "caput", da 

Lei nº. 9.099/95, o processo também se pode extinguir em conformidade 

com outras hipóteses legais. No caso, trata-se do abandono do processo 

pelo autor, já que não atendeu à sua prévia intimação. A consequência 

jurídica, portanto, é a extinção processual, uma vez que prescindível a 

prévia intimação pessoal da parte, consoante art. 51, §1º, da Lei 9.099/95. 

Assim, diante do desinteresse da parte em dar prosseguimento ao feito, 

não resta outra alternativa senão a extinção sem resolução do mérito. 

Confira-se entendimento jurisprudencial: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA SE 

MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA 

PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia da parte 

autora, depois de transcorrido o prazo para sua manifestação nos autos, 

evidencia o desinteresse e abre ensejo à extinção do feito, sem incursão 

meritória, vez que o rito dos Juizados Especiais é regido pelos princípios 

da economia e da celeridade na prestação jurisdicional. 2. Recurso 

Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida, por seus próprios 

fundamentos. 3. Sem custas e honorários em razão da não apresentação 

de contrarrazões ao recurso. (Acórdão n.765521, 20130710409270ACJ, 

Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/02/2014, 

Publicado no DJE: 13/03/2014. Pág.: 260) Diante do exposto, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem a satisfação do crédito, com fulcro no art. 

485, III, c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9099/95. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-82.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CESAR EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA (ADVOGADO(A))

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010269-82.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: CESAR EDUARDO SILVA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme regra do art. 38, caput, da Lei 

n. 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, determinada 

a intimação do exequente acerca do bloqueio infrutífero, deixou 

transcorrer em branco o prazo para se manifestar. (id 14676797) Na 

dicção do art. 51, "caput", da Lei nº. 9.099/95, o processo também se 

pode extinguir em conformidade com outras hipóteses legais. No caso, 

trata-se do abandono do processo pelo autor, já que não atendeu à sua 

prévia intimação. A consequência jurídica, portanto, é a extinção 

processual, uma vez que prescindível a prévia intimação pessoal da parte, 

consoante art. 51, §1º, da Lei 9.099/95. Assim, diante do desinteresse da 

parte em dar prosseguimento ao feito, não resta outra alternativa senão a 

extinção sem resolução do mérito. Confira-se entendimento 

jurisprudencial: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. 

EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia da parte autora, depois 

de transcorrido o prazo para sua manifestação nos autos, evidencia o 

desinteresse e abre ensejo à extinção do feito, sem incursão meritória, 

vez que o rito dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da 

economia e da celeridade na prestação jurisdicional. 2. Recurso Inominado 

conhecido e desprovido. Sentença mantida, por seus próprios 

fundamentos. 3. Sem custas e honorários em razão da não apresentação 

de contrarrazões ao recurso. (Acórdão n.765521, 20130710409270ACJ, 

Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/02/2014, 

Publicado no DJE: 13/03/2014. Pág.: 260) Diante do exposto, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem a satisfação do crédito, com fulcro no art. 

485, III, c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9099/95. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-57.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA (ADVOGADO(A))

KELLY KAROLYNE SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

KARLA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010400-57.2015.8.11.0024. REQUERENTE: KARLA DA SILVA MIRANDA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos 

os pressupostos recursais de admissibilidade. O escopo dos embargos 

declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de 

fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou 

alcance do julgado. No caso em exame, com razão o embargante. 

Conforme ficou determinado na sentença proferida no id 11431425 o valor 

bloqueado (id 10527892) deve ser devolvido a embargante OI S/A, ora 

executada. Portanto, é evidente a ocorrência de erro material do despacho 

(id 14330135), motivo pelo qual estes embargos merecem ser providos. 

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no art. 1.022 do Código 

de Processo Civil, opino pelo PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, para corrigir o erro material constante no despacho 

proferido no id 14330135, devendo o ALVARÁ ELETRÔNICO ser expedido 

em favor da executada OI S/A – em recuperação judicial. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 14 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-38.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JEAN MARCOS FERREIRA DE REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000543-38.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JEAN MARCOS FERREIRA DE 

REZENDE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. A parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

através do Alvará Eletrônico N° 4246117-8/2018, dando por encerrado o 

cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 
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MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010375-78.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LOUREIRO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

CAROLINA GALVAO PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010375-78.2014.8.11.0024. EXEQUENTE: CAMILA LOUREIRO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. A execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de 

rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade 

do valor depositado através do Alvará Eletrônico N° 424722-1/2018, dando 

por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 14 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

CLEMIDES SOARES DE SALES - ME - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000715-77.2017.8.11.0024. REQUERENTE: CLEMIDES SOARES DE 

SALES - ME - EPP REQUERIDO: ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO, 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória proposta por Clemildes Soares 

de Sales-ME-EPP em face de Anderson Ataídes da Costa Filho. Analisando 

os autos, observo que no ID 14344258 a audiência de conciliação 

tornou-se exitosa. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo 

recursal e, consequentemente, extingo o processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais , o Projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000217-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000217-44.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009 dispensa-se o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo do seu sustento. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

parte autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. MÉRITO Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial fundada em honorários advocatícios devido pela atuação na 

9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sobre o tema a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso firmou entendimento: RECURSO DE 

APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO 

EMBARGADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

POSSIBILIDADE NO CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – 

RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de 

que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência 

da Medida Provisória nº. 2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 

1º-D da Lei nº. 9.494/97, e desde que não embargadas, os honorários 

advocatícios serão devidos quando se tratar de débitos de pequeno valor 

(AgRg no REsp 1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
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SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 

163884/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

31/10/2017, Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o 

recebimento do valor R$ 2.689,52 (dois mil seiscentos e oitenta e nove 

reais e cinquenta e dois centavos), equivalente a 03 URH’S referentes aos 

serviços advocatícios prestados, com data base de maio/2018. O Estado 

através de sua Procuradoria deixou transcorrer in albis o prazo para opor 

Embargos à Execução (ID 14666773), com isso fora cumprido o disposto 

no art. 6º da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça, 

isto é, informar acerca da existência de débitos que preencham as 

condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para homologar o cálculo constante do requerimento inicial a 

acompanhar a correspondente emissão de Certidão de Crédito. ORDENO a 

expedição de OFICIO REQUISITORIO, conforme determina o Provimento nº 

11/2017-CM em nome de LUCIANO AUGUSTO NEVES e encaminhamento 

ao Tribunal de Justiça para satisfação do crédito. Indefiro o pedido de 

gratuidade da justiça. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 14 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-86.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA WANDERLEIZE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010357-86.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA WANDERLEIZE DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou 

transcorrer o prazo para realização do depósito judicial relativo aos 

honorários periciais, argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e 

não possuir condições financeiras para efetuar o pagamento. A perícia 

neste caso é imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter 

a real extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada 

deve ser indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como 

parâmetro são anteriores à 2018, não refletindo a situação atual, o que 

seria capaz de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, 

inviabilizando uma solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora 

esteja assegurada a autora o benefício da gratuidade processual, tal 

benesse não obriga o Senhor Perito (que neste caso não possui convênio 

com o Poder Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no 

quadro de servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber 

ao final, nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento 

ao final do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado 

de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que 

cabe ao Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência 

de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação 

do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Portanto, diante da problemática gerada quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 15 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-18.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANA MARGARETH DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000555-18.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANA MARGARETH DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. A parte reclamante 
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requereu a desistência através de petição no ID 14712176. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

AURORA ATAIDES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000076-25.2018.8.11.0024. REQUERENTE: AURORA ATAIDES DA 

COSTA REQUERIDO: RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA - ME, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 13327163) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Importante registrar que tanto o artigo 51, inciso I da lei 9.00/95, bem como 

o Enunciado 20 do FONAJE não condicionam a presença da parte autora a 

citação positiva ou não do requerido, portanto, se a audiência foi 

designada é obrigatória a presença da parte autora, independente do 

comparecimento ou não do réu. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SIBELI DE CAMPOS (REQUERENTE)

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000578-61.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BENEDITA SIBELI DE CAMPOS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 14602721) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 16 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GOEBEL DE SANTANA (REQUERENTE)

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA (ADVOGADO(A))

CERVEJARIA LOUVADA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000534-42.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CELSO GOEBEL DE 

SANTANA REQUERIDO: CERVEJARIA LOUVADA LTDA - ME Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 14522012) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 16 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000285-28.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA (ADVOGADO(A))
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ENADIR CARLOS BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000285-28.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: ENADIR CARLOS BARBOSA 

EXECUTADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. A parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 404901-2/2018, dando por 

encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 16 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010074-05.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIA DANTAS TENUTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL ALVES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

DANILO VICTOR ALVES LESSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010074-05.2012.8.11.0024. EXEQUENTE: LUBIA DANTAS TENUTA 

EXECUTADO: DANILO VICTOR ALVES LESSI Vistos etc., Trata-se de 

acordo entabulado entre as partes que foi cumprido de forma integral (ID 

5064527). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que os valores se encontram devidamente quitados, 

razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 16 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-58.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSELI GASPARINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000240-58.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ROSELI GASPARINI 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou 

a integralidade do valor depositado pelo requerido através do Alvará 

Eletrônico N° 426110-0/2018, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 
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Chapada dos Guimarães, 16 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-68.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO (ADVOGADO(A))

VICTOR FERREIRA BERTOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000595-68.2016.8.11.0024. REQUERENTE: DONIZETE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VICTOR FERREIRA BERTOLI Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação de Reparação por Danos 

Morais e Materiais proposta por DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS em 

face de VITOR FERREIRA BERTOLI, partes já devidamente qualificadas 

nos autos. O autor alega que em 11/11/2011 o réu ajuizou a ação de n. 

2129-40.2011.911.0024 que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, em que alegou ser proprietário do 

terreno localizado na Rua dos Gladíolos, Lote 05, Quadra 09, Jardim 

Aclimação nesta comarca. Que após a liminar concedida neste processo, 

o requerido adentrou a propriedade do autor e derrubou toda a estrutura 

que estava sendo construída. Informa ainda que em 23/02/2012 foi 

prolatada sentença julgando extinto o processo sem julgamento do mérito 

devido a ilegitimidade passiva, visto que a área ocupada pelo ora 

requerente nesta ação não é a mesma ocupada pelo requerido, autor da 

ação de reintegração de posse. No entanto o prejuízo material do autor 

desta ação já estava concretizado, visto que toda a construção 

anteriormente realizada fora destruída. Assim, ao final pleiteia a 

indenização pelo dano moral e material sofridos com o ajuizamento 

equivocado da ação de reintegração de posse. Em sede de contestação 

(id 9915660) o requerido suscitou a prescrição dos pedidos, bem como a 

inexistência de comprovação de que tenha sido ele quem destruiu a 

construção noticiada. Pois bem. Com efeito, assiste razão ao réu. A 

pretensão autoral encontra-se prescrita. A Terceira Turma do STJ unificou 

os prazos prescricionais referente à responsabilidade contratual e 

extracontratual (REsp n.º 1551956/SP, REsp nº 1.281.594 - SP 

(2011/0211890-7), bem como os recursos repetitivos REsp nº 1360969 / 

RS e REsp 1361182 / RS (2013/0008702-5). O prazo prescricional para 

pretender tal indenização é de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, V, do CC), 

contados a partir do evento danoso. O autor propôs a ação em 

27/10/2016. No caso sob exame, o direito do autor de se ver indenizado 

pelos danos morais e materiais causados diante do ajuizamento da ação 

de reintegração de posse se deu com o trânsito em julgado da sentença 

proferida naqueles autos, isto é 10/05/2012 (id 3263968, pág. 2) 

encerrando-se em 10/05/2015; portanto, encontra-se fulminado pela 

prescrição. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO REPARAÇÃO CIVIL - DANO MORAL - PRAZO 

PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL - 

PRESCRIÇÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Às ações que objetivam a reparação civil por dano moral, 

aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, § 

3º, do Código Civil, contados a partir da data da violação do direito. (Ap 

127219/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 19/12/2017)”. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 

3º, V, DO CÓDIGO CIVIL NÃO ATENDIDO – CIÊNCIA DO ATO LESIVO EM 

DATA MUITO ANTERIOR A DA PROPOSITURA – TEORIA DA ACTIO NATA 

– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.Reconhecido o decurso do prazo entre a 

ciência do ato lesivo a data da propositura da ação, impõe-se a 

manutenção da sentença que bem decretou a prescrição da pretensão de 

reparação civil por não observância do prazo indicado no art. 206, § 3º, V, 

do CC. (Ap 9168/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

23/05/2018)”. DISPOSITIVO Pelo exposto, opino pela prescrição do pedido 

autoral em relação à indenização por danos morais e materiais em virtude 

do ajuizamento da ação de reintegração de posse n. 

2129-40.2011.911.0024 que teve sua sentença transitada em julgado em 

10/05/2012, resolvendo-se o mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Incabível a condenação em custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme determinação do artigo 

55, caput, da Lei Federal nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 17 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA RAMALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JHONY NICÁCIO CLEMENTE (ADVOGADO(A))

CIRSA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000597-04.2017.8.11.0024. REQUERENTE: CIRSA CUNHA, FABRICIA 

RAMALHO DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto, 

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. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de outras 

provas. GRATUIDADE Diante dos documentos apresentados, opino pelo 

deferimento do pedido. REVELIA Conforme consta dos autos, o Estado de 

Mato Grosso não apresentou contestação, apesar de devidamente citado. 

Diante de tais fatos, decreto à revelia do requerido. No entanto, por se 

tratar de direito indisponível os efeitos materiais da revelia não serão 

aplicáveis ao caso em destaque, isto é, não serão considerados 

verdadeiros os fatos apresentados pela autora, conforme orientação do 

artigo 345, II do NCPC. Passo a análise do MÉRITO. É sabido que os 

serviços de saúde pública são de relevância pública e de 

responsabilidade do poder público, em face da necessidade de se 

preservar o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. É direito 

do cidadão exigir – e dever do Estado fornecer – tratamento adequado, 

indispensável à sobrevivência de quem dele necessitar quando não puder 

prover o sustento próprio sem privações. É o que se infere do art. 196 da 

Constituição Federal, in verbis: “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Além do mais, o atendimento integral é uma diretriz 

constitucional das ações e serviços públicos de saúde (CFRB, artigo 198). 

Deveras, a saúde é um direito social (art. 6º da CF) que figura, 

constitucionalmente, entre os direitos e garantias fundamentais. E o 

conjunto de normas constitucionais que regulam a matéria faz nascer o 

direito reclamado na inicial, através de norma autoaplicável – porque se 

trata de uma garantia constitucional – devendo o Estado cumpri-la quando 

determinado judicialmente. No mais, depreende-se da prova documental 

encartada aos autos, que a requerida Cirsa Cunha é dependente química 

de álcool e substâncias entorpecentes, apresentando, pois, sintomas 

clínicos de transtornos psicológicos e agressividade, de modo a colocar 

em risco a própria integridade física e a dos familiares, razão pela qual 

necessita de internação compulsória em estabelecimento adequado, não 

podendo o Estado negá-lo, tendo em vista o dever constitucional de 

garantir o direito à saúde. Outrossim, consta também dos autos laudo 

médico (id 9785935, pág. 15 e 16) expressamente determinando a 

internação compulsória da paciente ante ao risco de suicídio e 

agressividade, conforme se segue: “Cirsa Cunha internada em 24/06/2017 

– com patologia CID – F29/F19/ F10/ F12/ F32 – internação compulsória, 
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necessita manter tratamento em regime de internação durante 180 (cento 

e oitenta dias) devido a risco pessoal (suicídio) e risco social 

(agressividade)”. Os CIDs mencionados no laudo são os seguintes: F10 – 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool; F12 - 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides; 

F19 - Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas 

drogas e do uso de outras substancias psicoativas; F29 – Psicose 

não-orgânica especificada; F32 – Episódios depressivos. De inteira 

pertinência ao tema versado, colaciona-se julgado do TJMT, mutatis 

mutandi: “CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPENDENTE QUÍMICO – 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI Nº. 10.261/2001 – DEVER 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA – SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

SOBRE DROGAS – LEI 11.343/2006 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os 

meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, 

constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de 

atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de 

saúde. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser 

determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a 

indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde. (AI 53167/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, 

Publicado no DJE 07/03/2018) (Destaquei) Desta feita, comprovado que a 

parte autora necessita se submeter ao tratamento indicado na exordial, 

conclusão óbvia é que o retardo de seu fornecimento colocará em risco a 

saúde do próprio e, também, das pessoas que o cerca. Por conseguinte, é 

situação inaceitável, frente o que se busca garantir direito tutelado na Lei 

Maior pátria, qual seja: direito à saúde, e consequentemente o direito à 

vida. Nesta linha de intelecção, em havendo prescrição médica, não pode 

o Estado de Mato Grosso se eximir do dever constitucional de promover e 

recuperar a saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde, sabidamente 

universal e integral, pois tal proceder afronta o direito fundamental à saúde 

albergado na Lex fundamentallis. Não se pode olvidar, a toda evidência, 

conforme já registrado neste feito, que ante a ponderação dos interesses 

e valores envolvidos: de um lado, a incolumidade do direito à saúde (vida), 

de outro, o interesse financeiro da Fazenda Pública; tem-se que com base 

no princípio da dignidade da pessoa humana, é incontestável a prevalência 

do direito à vida. Quanto ao questionamento da aplicação da multa 

cominatória, atualmente o bloqueio das verbas públicas tem se tornado 

medida mais eficaz para o cumprimento das ordens judiciais. Neste 

sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – MULTA 

PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO.É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao gestor 

público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, para garantir 

a efetivação da tutela jurisdicional, porque é medida que não atingirá 

diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDENTE QUÍMICO - NECESSIDADE 

CARACTERIZADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA 

SAÚDE - ART. 196, DA CARTA MAGNA – MULTA PESSOAL AO GESTOR 

PÚBLICO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.O STF tem 

orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado. Essa 

responsabilidade solidária dos entes federados pode levá-los a figurar no 

polo passivo, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. 

Min.Luiz Fux, 6.3.2015). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

do Superior Tribunal de Justiça admitem o bloqueio de verbas públicas 

para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas 

hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de 

saúde. (Apelação / Remessa Necessária 86140/2017, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018) Assim, a pretensão inicial 

merece ser acolhida. DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inicial e consequente CONDENAÇÃO do Estado 

de Mato Grosso a custear a internação compulsória da requerida CIRSA 

CUNHA, submetendo-a a tratamento para dependentes químicos em clínica 

especializada da rede pública ou particular, assim como dos demais 

procedimentos médicos para o completo tratamento de saúde da própria, 

por período suficiente e de forma adequada e contínua, necessário ao 

completo tratamento da representada, não podendo o valor equivalente ao 

tratamento ultrapassar a alçada dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública de 60 (sessenta) salários mínimos. Caso não haja o cumprimento 

da decisão, opino que desde já fique autorizado o bloqueio dos valores 

correspondentes ao tratamento, limitados também ao valor da alçada deste 

Juizado. Por corolário, DECLARO EXTINTO o presente feito, com 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do novel Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-47.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000717-47.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JESSICA PAULA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. O acordo 

realizado na audiência de conciliação (ID 11071867) e homologado (ID 

12167036), estabeleceu como prazo para pagamento 60 (sessenta dias) 

ÚTEIS. Verifica-se do comprovante constante do id 12587554 que o 

depósito foi realizado em 09/02/2018, portanto, dentro do prazo estipulado 

não havendo o que se falar em incidência da multa por descumprimento. 

Assim, a execução encontra-se satisfeita, visto que a obrigação de fazer 

foi cumprida (id 12587557) e a importância depositada levantada através 

do Alvará Eletrônico n. 424762-0/2018. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 
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encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-87.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO MOREIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON JOHNNY YOSHIDA (REQUERIDO)

JOSÉ FERNANDO DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8020001-87.2015.8.11.0024. REQUERENTE: AVELINO MOREIRA DA SILVA 

NETO REQUERIDO: JOSÉ FERNANDO DE MORAIS, ELTON JOHNNY 

YOSHIDA Vistos, etc. Dispensado o relatório pelo art. 38 da lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte Reclamada compareceu à audiência de tentativa 

de conciliação, mas não apresentou contestação, decreto sua revelia nos 

termos do art. 20 da lei n. 9.099 e reputo verdadeiros a versão e os 

documentos apresentados pela parte Autora, uma vez que não ressai dos 

autos qualquer elemento em sentido contrário. Inclusive o próprio 

requerido em audiência ofertou ao autor o valor de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) como proposta de acordo, o que não foi aceito e diante 

da não apresentação da defesa, tal atitude contribui para firmar o 

convencimento quanto a procedência do pedido. Ante o exposto, com 

fulcro no inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inicial e consequente CONDENAÇÃO da parte 

Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 750,00 (setecentos 

e cinquenta reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento da ação. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000513-37.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000513-37.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA 

EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., CASA BAHIA 

COMERCIAL LTDA. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de 

Impugnação ao cumprimento de sentença opostos por Cnova Comércio 

Eletrônico S/A em desfavor de Kelsen Eustáquio da Silva, versando sobre 

o erro de cálculo e excesso de execução. Antes de adentrar ao mérito do 

excesso de execução, informo que a nomenclatura que será utilizada na 

decisão é aquela constante do artigo 52, IX da Lei 9.099/99, isto é, 

EMBARGOS A EXECUÇÃO. Pois bem. Com razão a embargante, haja vista 

que o cálculo realizado pela embargada não observou os parâmetros 

fixados em sentença, visto que não houve condenação ao percentual de 

10% a título de honorários advocatícios caso não houvesse o 

cumprimento voluntário da sentença, in verbis: “Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural, para condenar solidariamente as reclamadas a pagarem 

à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mi lreais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). CONDENAR as reclamadas a restituírem de 

forma solidária o valor de R$161,40 (cento e sessenta e um reais e 

quarenta centavos), corrigidos monetariamente pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da compra do produto (súmula 43 do STJ). Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%.” (Sem grifos no original) Outrossim, o Enunciado 97 do FONAJE é 

claro ao afirmar que na execução de sentença não haverá a incidência de 

honorários advocatícios, conforme se segue: “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”. 

Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA 1Recurso Inominado: 0014409-07.2014.811.0002 

Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória Recorrente(s): MARIA FABIA 

FERREIRA Recorrido(s): EMBRATEL S/A Juiz Relator: MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 03/07/2017 E M E N 

T A RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO 

À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS EM PRIMEIRO GRAU NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Verificado que no cálculo de movimento 61, houve a inclusão indevida de 

20% de honorários de sucumbência. Deve ser feita a correção, 

abatendo-se do valor pretendido o que anteriormente já foi pago, devendo 

ser mantida apenas a multa do artigo 523 do CPC/2015 e excluído os 20% 

de honorários que são incabíveis em primeiro grau nos Juizados 

Especiais, moldes do Enunciado 97 do FONAJE. (...)(Procedimento do 

Juizado Especial Cível 144090720148110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) Desta forma, 

é evidente o erro no cálculo apresentado pelo embargado que culminou 

com o excesso de execução, ante a incidência de honorários advocatícios 

não previstos. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

dos Embargos à execução, declarando o excesso de execução no valor 

de R$ 490,87 (quatrocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos). 

Após o trânsito em julgado expeça-se Alvará Eletrônico em favor da 

EMBARGANTE pelo valor de R$ 490,87 (quatrocentos e noventa reais e 

oitenta e sete centavos). Expeça-se também Alvará Eletrônico em favor do 

EMBARGADO pelo saldo remanescente na conta judicial para zerá-la. 

ISENTO de custas e honorários na forma do artigo 55 da Lei 9.099/90. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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POUSADA IPES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000310-07.2018.8.11.0024. REQUERENTE: POUSADA IPES LTDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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 outras provas. GRATUIDADE A autora solicitou a gratuidade 

da justiça, porém não juntou provas da sua condição financeira. Sobre o 

tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões, dessa feita, indefiro o pedido. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR O interesse processual consiste em 

faculdade conferida à parte de buscar a tutela jurisdicional quando patente 

a razoabilidade da pretensão ajuizada. Nesse sentido, dispõem Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: "existe interesse processual 

quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela 

pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático". (Código de Processo Civil 

Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 3ª edição, 

Editora Revista dos Tribunais, pág. 532) Com efeito, no caso em apreço, 

apesar dos argumentos expendidos pela empresa de energia, não há que 

se falar em carência de ação da autora. Rejeito, portanto, a preliminar de 

carência de ação por falta de interesse processual. INCOMPETENCIA DO 

JUIZADO – PERÍCIA Em contestação, a empresa Reclamada alegou a 

incompetência deste Juizado para processamento da causa, ao 

argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de realização 

de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim como 

demonstrado o interesse de agir da parte. ULTRAPASSADA a fase de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora revisão da fatura 

apresentando consumo de 9.635 kWh, no valor de R$ 7.720,73 (sete mil 

setecentos e vinte reais e setenta e três centavos), com vencimento para 

o dia 23/10/2017. A reclamante diz ser responsável pela unidade 

consumidora nº 6/394342-0, tendo recebido, no mês de Outubro/2017, 

fatura com consumo de energia elétrica com valor excessivo, visto que 

não corresponde ao seu consumo real, razão pela qual requer a revisão 

de tal fatura para o valor correspondente ao consumo normal. Em 

contestação, a Reclamada argumentou a necessidade de extinção do 

processo, ante a necessidade de realização de perícia e no mérito aduziu 

a inexistência de irregularidade, motivo pelo qual aduz que não há que se 

falar em procedência da ação. Pois bem, o fornecimento de energia 

elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de 

consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele 

prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com 

o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade 

de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja 

suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de 

consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão 

sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente 

no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores 

insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. Em 

relação à fatura objurgada, inexistem provas acerca da legalidade dos 

débitos lançados pela empresa requerida. Apresentando a consumidora 

conta mensal de energia elétrica com valor superior à média dos meses 

anteriores a fatura impugnada, cumpria a empresa concessionária de 

serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que 

justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu. 

Por mais que a empresa requerida sustente acerca da legitimidade das 

cobranças emitidas, ao argumento de que foram registradas por seus 

prepostos mediante coleta in loco, não merece acolhimento a sua 

assertiva, na medida em não restou comprovada qualquer anomalia ou 

irregularidade que justificasse o aumento abrupto no consumo da 

Requerente de 9.635 kWh (consumo do mês impugnado), enquanto a sua 

média de consumo é de aproximadamente 1.420 kWh. Verifica-se dos 

documentos apresentados com a defesa que com razão a autora pois os 

valores mensais das faturas são aproximadamente os mesmos, conforme 

se segue: Vencimento Valor Junho/17 R$ 3.222,98 Julho/17 R$ 3.144,28 

Agosto/17 R$ 2.960,69 Setembro/17 R$ 3.132,16 Outubro/17 R$ 7.720,73 

Novembro/17 R$ 3.680,57 Dezembro/17 R$ 3.519,56 Janeiro/18 R$ 

2.448,62 Fevereiro/18 R$ 3.318,78 Março/18 R$ 3.498,58 Outrossim, não 

há que se falar em acúmulo de consumo não faturado nos meses 

anteriores, devido tratar-se de unidade localizada em zona rural, onde 

adota-se a modalidade de medição cíclica, com intervalo de mais de um 

ciclo entre as leituras e faturamentos. Isso porque, nos termos do artigo 

89 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ocorrer leitura plurimensal, 

o faturamento deve ser mensal, utilizando-se de leitura informada pelo 

consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos 

valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento. Desta 

forma, possuindo o consumidor média mensal de 1.420 kWh – consoante 

informação prestada nos documentos juntados, evidente a ilegalidade da 

cobrança no patamar médio de 9.635 kWh. Assim sendo, não 

comprovando a empresa requerida a regularidade da cobrança em 

análise, impõe-se a adequação dos valores à média de consumo apurado 

nos meses anteriores. Neste sentido: 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) Assim, necessária à 

revisão do débito, para se declarar sua inexistência, já que não 

comprovado o consumo efetivo da quantidade de 9.635 Kwh indicada na 

mencionada fatura, que deverão ser revista e calculada de acordo com a 

média plausível de consumo da autora. Quanto ao pedido de dano moral 

pleiteado, vale salientar, que o caso versa sobre dano moral puro, que 

decorre simplesmente do ato ilícito praticado pela Ré, o que significa que 

ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano 

cinge-se à existência do próprio ato ilícito consistente na negativação 

indevida do nome da Autora, uma vez que o dano moral atinge 

fundamentalmente, bens incorpóreos, a exemplo da honra, a privacidade, 

a imagem, a autoestima; sendo dispensada a demonstração em juízo, 

dessa espécie de dano moral, considerando estar o dano in re ipsa. Nesta 

esteira, a simples inclusão indevida do gravame quanto ao nome da 

Autora, restringindo seus direitos de per si demonstra a conduta abusiva 

da Ré, tornando imperiosa a obrigação indenizatória. Neste sentido tem 

decidido os Tribunais Pátrios: “Nos termos da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, nos casos de inscrição indevida no cadastro de 

inadimplentes, considera-se presumido o dano moral, não havendo 

necessidade de prova do prejuízo, desde que comprovado o evento 

danoso”. (STJ – Resp. 419.365 – MT – 3ª T. – Relª Min. Nancy Andrighi) 
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Com relação ao valor da indenização título de danos morais, vale registrar 

que deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio 

de captação de lucro indevido, pois, não visa ao enriquecimento ou 

melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter 

punitivo pedagógico na sua fixação. Cumpre ao Magistrado atentar-se 

para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer a vítima 

a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao 

agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau 

da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também 

a situação sócio-econômica das partes, além do caráter compensatório e 

punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc, atendendo, sobretudo 

aos critérios razoabilidade e equidade. Nesta esteira, tenho que o valor do 

dano moral deve ser arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

mostrando-se condizente com o porte financeiro do causador da ofensa, 

além de atender o caráter punitivo que desestimule a reiteração da prática 

abusiva. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I 

do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais para 

DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da lide com a consequente 

nulidade da fatura de OUTUBRO de 2017, no valor de R$ 7.720,73 

devendo a ré promover o consumo dentro da média dos meses anteriores, 

bem como condenar a Ré, a pagar a Autora o valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 

STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. 

CONFIRMAR a tutela deferia no Id n° 13614811. Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade a reclamante. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do 

valor devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios constante na 

segunda parte do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000559-55.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ROSARIA ALVES DE 

ARRUDA REQUERIDO: GLORIVANDA ANSELMO DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação proposta por Rosaria Alves de Arruda em face de 

Glorivanda Anselmo da Silva. Analisando os autos, observo que no ID 

14599312 a audiência de conciliação tornou-se exitosa. Portanto, para que 

surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais , o Projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000452-11.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANDERSON TAVARES 

PIMENTA REQUERIDO: VIVO S.A. 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 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte autora solicitou a gratuidade da justiça, 

acostando a declaração de hipossuficiência desacompanhada do 

comprovante de rendimentos. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Sem preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. reparação de danos 

promovida por Anderson Tavares Pimenta em face de Telefônica Brasil 

S/A. Em síntese, aduziu o proponente que tomou conhecimento de 

restrição em seu nome por suposta dívida contraída junto à requerida, no 

valor de R$ 96,66 (noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), 

inscrita em 12/12/17. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida referente a serviços de telefonia. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Nota-se 

que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas da 

exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que não 

juntou aos autos contrato, histórico de ligações realizadas e ordens de 

serviços, apenas faturas que não demonstram qualquer consumo, bem 

como telas sistêmicas que, por si só, não se revelam suficientes para 

comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do 

débito negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A respeito do 

assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno 

da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, 
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consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. O pedido contraposto não merece acolhida diante dos 

fundamentos lançados quanto a ausência de comprovação da legitimidade 

da dívida. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – 12/12/17. RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos 

no valor de R$ 96,66 (noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), 

inscrita em 12/12/17, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; INDEFIRO a gratuidade da justiça. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000471-17.2018.8.11.0024. REQUERENTE: VAGNO DA SILVA PEDROSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não 

acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. reparação de danos promovida por Vagno da 

Silva Pedroso em face de Banco Bradesco S/A. Em síntese, aduziu o 

proponente que foi surpreendido com a restrição em seu nome no valor de 

R$ 598,88 (quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), 

inscrita em 18/04/17 pelo requerido. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida referente aos serviços bancários. 

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta qualquer 

documento capaz de comprovar a relação com a parte, de sorte que a 

questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que 

não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. Nota-se que a 

Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas da 

exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que não 

juntou aos autos contrato ou qualquer documento que demonstre indícios 

da existência da relação jurídica entre as partes e a validade da inscrição. 

Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são 

disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Assim, 

faz jus o Requerente à desconstituição do débito negativado. Salienta-se 

que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo 

ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Imperioso destacar que, em que pese haver negativação 

anterior à lançada pela ré em nome do autor, não se pode olvidar que a 

Súmula 385 do STJ somente é aplicável apenas quando haja em nome do 

devedor débitos legítimos inscritos anteriormente. Na hipótese, o 

Requerente sustenta não ter efetuado o negócio jurídico que ensejou o 

apontamento indicado como pré-existente, razão pela qual seria ilegítimo. 

Ilegalidade que está sendo, inclusive, discutida nos autos da ação de nº. 

1000470-32.2018.8.11.0024 e nº 1000469-47.2018.8.11.0024, que 

tramitam no Juizado Especial Cível da comarca de Chapada dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 370 de 571



Guimarães-MT. Assim, tem-se que, havendo discussão judicial a respeito 

daqueles outros débitos negativados anteriores ao discutido nestes autos, 

e se as dívidas foram inscritas equivocadamente nos cadastros restritivos 

de crédito, não deve ser esta negativação óbice para o ressarcimento do 

dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela ora Requerido. A 

propósito: RESPONSABILIDADE CIVIL - INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA INEXISTENTE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES - DISCUSSÃO JUDICIAL - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANO MORAL - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de 

proteção ao crédito por dívida inexistente caracteriza a prática de ato 

ilícito, a ensejar indenização por danos morais, os quais existem in re ipsa, 

quer dizer, decorrem do próprio ato, prescindindo da comprovação do 

prejuízo. Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça quando as inscrições preexistentes forem objeto de discussão 

judicial. O valor da indenização por danos morais deve ter caráter dúplice, 

tanto punitivo do agente, quanto compensatório em relação à vítima, que 

tem direito ao recebimento de quantia que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitrada segundo as circunstâncias do caso 

concreto. (TJ-MG - AC: 10145100498917001 MG, Relator: Mônica Libânio, 

Data de Julgamento: 28/10/2015, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 10/11/2015). Logo, havendo discussão a respeito da 

ilicitude da inscrição anterior, e sendo tal ilicitude reconhecida pelo Poder 

Judiciário, não está o fornecedor isento de responder pelos danos morais 

decorrentes da inscrição indevida por ele realizada. Deve-se levar em 

conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, 

vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos 

causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a 

estipulação do quantum indenizatório 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. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, incidindo a 

correção monetária pelo INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – 18/04/17. RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no 

valor de R$ 598,88 (quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e oito 

centavos), inscrita em 18/04/17, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita pleiteada pelo requerente. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VAGNO DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000470-32.2018.8.11.0024. REQUERENTE: VAGNO DA SILVA PEDROSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não 

acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. CARÊNCIA DE AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR O 

interesse processual consiste em faculdade conferida à parte de buscar a 

tutela jurisdicional quando patente a razoabilidade da pretensão ajuizada. 

Nesse sentido, dispõem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: 

"existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo 

para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional 

pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático". (Código de 

Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 532) Com efeito, no 

caso em apreço, apesar dos argumentos expendidos pela instituição 

financeira, não há que se falar em carência de ação do autor. É assim 

porque tem ele o interesse de pleitear o pedido de indenização pelos 

danos causados sendo possível tal provimento para retirar seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Rejeito, portanto, a preliminar de carência 

de ação por falta de interesse processual. Passo ao exame do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. reparação de 

danos promovida por Vagno da Silva Pedroso em face de Banco 

Bradesco S/A. Em síntese, aduziu o proponente que foi surpreendido com 

a restrição em seu nome no valor de R$ 199,84 (cento e noventa e nove 

reais e oitenta e quatro centavos), inscrita em 17/10/16 pelo requerido. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida referente aos 

serviços bancários. Pois bem, considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresenta qualquer documento capaz de comprovar a relação com a 

parte, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde 

a relevância, já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. 

Nota-se que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer 

provas da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez 

que não juntou aos autos contrato ou qualquer documento que demonstre 

indícios da existência da relação jurídica entre as partes e a validade da 

inscrição. Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe 
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são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. 

Assim, faz jus o Requerente à desconstituição do débito negativado. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Imperioso destacar que, em que pese haver negativação 

anterior à lançada pela ré em nome do autor, não se pode olvidar que a 

Súmula 385 do STJ somente é aplicável apenas quando haja em nome do 

devedor débitos legítimos inscritos anteriormente. Na hipótese, o 

Requerente sustenta não ter efetuado o negócio jurídico que ensejou o 

apontamento indicado como pré-existente, razão pela qual seria ilegítimo. 

Ilegalidade que está sendo, inclusive, discutida nos autos da ação de nº. 

1000470-32.2018.8.11.0024 e nº 1000469-47.2018.8.11.0024, que 

tramitam no Juizado Especial Cível da comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT. Assim, tem-se que, havendo discussão judicial a respeito 

daquele outro débito negativado anteriormente ao discutido nestes autos, 

e se a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de 

crédito, não deve ser esta negativação óbice para o ressarcimento do 

dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela ora Requerido. A 

propósito: RESPONSABILIDADE CIVIL - INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA INEXISTENTE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES - DISCUSSÃO JUDICIAL - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANO MORAL - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de 

proteção ao crédito por dívida inexistente caracteriza a prática de ato 

ilícito, a ensejar indenização por danos morais, os quais existem in re ipsa, 

quer dizer, decorrem do próprio ato, prescindindo da comprovação do 

prejuízo. Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça quando as inscrições preexistentes forem objeto de discussão 

judicial. O valor da indenização por danos morais deve ter caráter dúplice, 

tanto punitivo do agente, quanto compensatório em relação à vítima, que 

tem direito ao recebimento de quantia que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitrada segundo as circunstâncias do caso 

concreto. (TJ-MG - AC: 10145100498917001 MG, Relator: Mônica Libânio, 

Data de Julgamento: 28/10/2015, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 10/11/2015). Logo, havendo discussão a respeito da 

ilicitude da inscrição anterior, e sendo tal ilicitude reconhecida pelo Poder 

Judiciário, não está o fornecedor isento de responder pelos danos morais 

decorrentes da inscrição indevida por ele realizada. Deve-se levar em 

conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, 

vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos 

causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a 

estipulação do quantum indenizatório 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. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, incidindo a 

correção monetária pelo INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – 17/10/16. RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no 

valor de R$ 199,84 (cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro 

centavos), inscrita em 17/10/16, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita pleiteada pelo requerente. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000219-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000219-14.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009 dispensa-se o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo do seu sustento. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

parte autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. MÉRITO Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial fundada em honorários advocatícios devido pela atuação na 

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Sobre o tema a Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO 

– EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO 

– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO 

CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 2.689,52 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 

dois centavos), equivalente a 03 URH’S referentes aos serviços 

advocatícios prestados. O Estado devidamente citado deixou transcorrer 

in albis o prazo para se manifestar (ID 14666587), com isso fora cumprido 
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o disposto no art. 6º da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, isto é, informar acerca da existência de débitos que preencham 

as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para homologar o cálculo constante do requerimento inicial a 

acompanhar a correspondente emissão de Certidão de Crédito. ORDENO a 

expedição de OFICIO REQUISITORIO, conforme determina o Provimento nº 

11/2017-CM em nome de LUCIANO AUGUSTO NEVES e encaminhamento 

ao Tribunal de Justiça para satisfação do crédito. Indefiro o pedido de 

gratuidade da justiça. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000218-29.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000218-29.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009 dispensa-se o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo do seu sustento. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

parte autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. MÉRITO Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial fundada em honorários advocatícios devido pela atuação na 

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Sobre o tema a Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO 

– EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO 

– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO 

CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 2.689,52 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 

dois centavos), equivalente a 03 URH’S referentes aos serviços 

advocatícios prestados. O Estado devidamente citado deixou transcorrer 

in albis o prazo para se manifestar (ID 14666709), com isso fora cumprido 

o disposto no art. 6º da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, isto é, informar acerca da existência de débitos que preencham 

as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para homologar o cálculo constante do requerimento inicial a 

acompanhar a correspondente emissão de Certidão de Crédito. ORDENO a 

expedição de OFICIO REQUISITORIO, conforme determina o Provimento nº 

11/2017-CM em nome de LUCIANO AUGUSTO NEVES e encaminhamento 

ao Tribunal de Justiça para satisfação do crédito. Indefiro o pedido de 

gratuidade da justiça. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARY CRISTINA GONCALINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000503-22.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARY CRISTINA GONCALINA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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 desnecessidade de produção de prova em 

audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de rendimento. 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A autora não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

reparação de danos promovida por Mary Cristina Gonçalina de Oliveira em 

face de Banco Bradesco S/A. Em síntese, aduziu a proponente que foi 

surpreendida com a restrição em seu nome no valor de R$ 80,50 (oitenta 

reais e trinta e cinco centavos), inscrita em 27/03/18 pelo requerido. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a reclamante contraiu dívida inadimplida referente aos 

serviços bancários. Pois bem, considerando a relação de consumo que 
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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 da consumidora. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresenta qualquer documento capaz de comprovar a relação com a 

parte, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde 

a relevância, já que não há prova da contratação pessoal pela reclamante. 

Nota-se que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer 

provas da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez 

que não juntou aos autos contrato ou qualquer documento que demonstre 

indícios da existência da relação jurídica entre as partes e a validade da 

inscrição. Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe 

são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. 

Assim, faz jus a Requerente à desconstituição do débito negativado. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Imperioso destacar que, em que pese haver negativação 

anterior à lançada pela ré em nome da autora, não se pode olvidar que a 

Súmula 385 do STJ somente é aplicável apenas quando haja em nome do 

devedor débitos legítimos inscritos anteriormente. Na hipótese, a 

Requerente sustenta não ter efetuado o negócio jurídico que ensejou o 

apontamento indicado como pré-existente, razão pela qual seria ilegítimo. 

Ilegalidade que está sendo, inclusive, discutida nos autos da ação de nº. 

1000502-37.2018.8.11.0024, que tramita no Juizado Especial Cível da 

comarca de Chapada dos Guimarães-MT. Assim, tem-se que, havendo 

discussão judicial a respeito daquele outro débito negativado 

anteriormente ao discutido nestes autos, e se a dívida foi inscrita 

equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito, não deve ser esta 

negativação óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela 

ilicitude perpetrada pela ora Requerido. A propósito: RESPONSABILIDADE 

CIVIL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

- DÍVIDA INEXISTENTE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES - 

DISCUSSÃO JUDICIAL - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANO 

MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A inscrição do nome do consumidor 

em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente caracteriza a 

prática de ato ilícito, a ensejar indenização por danos morais, os quais 

existem in re ipsa, quer dizer, decorrem do próprio ato, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça quando as inscrições preexistentes forem 

objeto de discussão judicial. O valor da indenização por danos morais 

deve ter caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório 

em relação à vítima, que tem direito ao recebimento de quantia que lhe 

compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitrada segundo as 

circunstâncias do caso concreto. (TJ-MG - AC: 10145100498917001 MG, 

Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 28/10/2015, Câmaras 

Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2015). Logo, 

havendo discussão a respeito da ilicitude da inscrição anterior, e sendo tal 

ilicitude reconhecida pelo Poder Judiciário, não está o fornecedor isento de 

responder pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida por ele 

realizada. Deve-se levar em conta ainda, que a indenização por dano 

moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório 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. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, incidindo a correção monetária pelo 

INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – 27/03/18. 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 80,35 (oitenta reais 

e trinta e cinco centavos), inscrita em 27/03/18, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita pleiteada pela requerente. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARY CRISTINA GONCALINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000502-37.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARY CRISTINA GONCALINA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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 desnecessidade de 

produção de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de sua condição 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame 

do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos materiais e morais promovida em face de 

ENERGISA S.A. Em síntese, aduziu a proponente que sofreu 

constrangimento ao tentar efetuar compras no comércio local, informa que 
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foi inserido em seu cadastro uma dívida no valor de R$ 297,18, inserida em 

06/07/2015. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e 

acostou aos autos documentos que comprovam a contratação . Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a 

relação contratual, a parte pediu a ligação da unidade consumidora e 

utilizou os serviços da reclamada, por fim, verifico que o cadastro contém 

dados confidenciais que somente poderiam ser fornecidos pela 

reclamante. Documentos da defesa: - Histórico de consumo; - contrato de 

parcelamento da dívida; Insta salientar, resta comprovado nos autos que a 

autora é titular da unidade consumidora nº 3917002-, onde se originaram 

os débitos. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

reconhecimento da exgibilidade do débitos inserido no SPC, diante da 

comprovação do consumo e em face de inadimplência da mesma, merece 

guarida o pedido contraposto apresentado pela Reclamada. DA 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte alega inexistência de relação contratual no 

termos alinhavados: “É importante frisar que, o Promovente não consumiu 

os serviços cobraços pela Promovida que deram origem a tal débito, por 

estes motivos, a negativação de seu nome é ilícita.”. (id 13779471 – pág. 

4) Todavia a empresa prova a contratação pessoal da promovente, 

portanto litiga de má fé a fim de obter enriquecimento ilícito, vejamos 

enunciado do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – 

Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever 

processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do 

NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da 

causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. 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. Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto para declarar exigivel o débito no valor 

de R$ 297,18 (duzentos e noventa e sete reais e dezoito centavos); 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela promovente. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000557-85.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LIZ LOURDES ROMAN 

GARCIA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, "caput", da Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, afasta-se a preliminar de 

ilegitimidade passiva apontada pelas requeridas CVC Brasil Operada e 

Agências de Viagens S/A e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda ME frente ao 

pedido autoral. É que a presente hipótese envolve relação de consumo, 

regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor que dispõem a 

respeito da responsabilidade solidária das pessoas jurídicas envolvidas no 

fornecimento de produtos e prestação de serviços colocados à 

disposição do consumidor (CDC, art. 7º, parágrafo único e parágrafo 

primeiro, art. 25). No caso, as requeridas são partes legítimas para 

figurarem no pólo passivo eis que se apresentam como prestadoras de 

serviços cujo destinatário final é a consumidora autora, participando, 

portanto, ativamente da cadeia de fornecimento de produtos e serviços no 

mercado de consumo, mantendo relação jurídica ativa com os 

consumidores, seja intermediando compra e venda de bilhetes aéreos e 

pacotes turísticos. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade do 

mérito. O presente feito comporta julgamento antecipado, pois os 

documentos juntados aos autos são suficientes à solução da lide (CPC, 

artigo 355, inciso I). Cuida-se de ação de indenização por danos materiais 

e morais em que a parte autora aduz que adquiriu, junto as requeridas, 

pacote de viagem com passagens áreas de ida e volta, destino 

Havana-Cuiabá. Que no decorrer da viagem decidiu por adiar a volta, 

sendo informada que a remarcação poderia ser feita, devendo-se apenas 

arcar com a multa e diferença da passagem, se houver. No entanto, ao 

solicitar a remarcação foi surpreendida com a informação de que as 

passagens aéreas foram adquiridas pela tarifa promocional o que impede 

a remarcação, sendo necessária a aquisição de novos bilhetes. Em sede 

de contestação foi alegada a ilegitimidade passiva e no mérito, culpa 

exclusiva de terceiro e ausência de dano moral indenizável, sob o 

argumento de que no contrato haviam cláusulas informando a 

necessidade de se observar as regras e condições das companhias 

aéreas. Pois bem. Com razão a autora. Analisando detidamente as provas 

colacionadas pelas partes, verifica-se a existência do contrato, do 

pagamento, informações quanto as datas e hora do embarque, regras 

quanto a despacho de bagagens e demais informações padrão. No 

entanto, não existe em qualquer documento entregue a autora informação 

de que as passagens aéreas foram adquiridas por tarifa promocional. 

Consta do contrato anexado ao id 13988799, pág. 5, a clausula 5 que 

possui a seguinte redação: 5. CONDIÇÕES COMERCIAIS ESPECÍFICAS DA 

TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL. Dado o seu caráter promocional. ESSA 

TARIFA NÃO ESTÁ SUJEITA A NENHUM TIPO DE REEMBOLSO. Conforme 

estabelecido pelo fornecedor, a tarifa não reembolsável é aplicável às 

reservas de quaisquer serviços turísticos que NÃO POSSAM ser 

alteradas em nenhuma circunstância no tocante a qualquer um de seus 

dados, por exemplo, itinerários, tipos de acomodação, regime de 

alimentação, redução/extensão de estadia passageiros, bem como na 

hipótese de Rescisão ou Não Comparecimento. O CONTRATANTE declara 

que tais características foram explicadas pela(s) CONTRATADA(s) e está 

ciente de tais condições, conforme identificado no quadro da clausula 
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2.1”. No entanto, analisando o quadro constante da clausula 2.1 

verifica-se a inexistência de informação a respeito do tipo de tarifa que se 

está contratando. Situação idêntica se pode notar da conversa entre as 

partes anexada ao id 13988829, em que não se menciona em nenhum 

momento a existência de tarifa promocional. Somente quando a autora 

recebe a notícia da impossibilidade da remarcação que tal fato lhe é 

informado. Nesse viés, em consonância com a legislação aplicável, são 

nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento 

de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas 

iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, 

presumindo-se descabida a restrição de direitos inerentes à própria 

natureza do contrato, enquadrando-se nessa previsão a submissão da 

autora a condição que sequer lhe foi informada. (art. 51, IV, e § 1º, II, do 

CDC). Não se discute aqui a necessidade do consumidor de se sujeitar as 

regras e condições impostas pelas companhias aéreas, no entanto, é 

DEVER da operadora/agência de viagens informar que tipo de produto ele 

está adquirindo e o que lhe autoriza cada tipo de tarifa. Vale aqui recordar 

que é dever do fornecedor de serviços informar de forma clara e 

adequada o consumidor sobre os seus procedimentos, bem como sobre 

os riscos que apresentam, sendo este direito básico conforme preceituam 

os arts. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Deve-se ressaltar que 

a informação adequada é direito básico do consumidor, de modo a influir 

no seu comportamento e na sua capacidade de discernimento e de 

escolha. Da mesma forma, é necessária a aplicação dos princípios da boa 

fé e da vulnerabilidade, que devem ser mantidos na relação contratual 

entre consumidor e o prestador de serviços. Não se trata de culpa de 

terceiro, este tipo de informação deve ser repassado por quem está 

efetuando a venda do pacote, inclusive porque também está se 

beneficiando com a venda do produto. Conclui-se assim pela evidente 

falha na prestação do serviço e consequente necessidade de indenizar a 

autora pelos prejuízos. Desta forma, quanto aos danos materiais, na 

medida em que a autora foi obrigada a adquirir nova passagem aérea pelo 

valor total de R$ 3.145,13 (três mil cento e quarenta e cinco reais e treze 

centavos), impõe-se, portanto, a restituição desta quantia na forma 

simples. Quanto ao dano moral, caracterizada a falha na prestação do 

serviço dos réus, da qual decorre o dano moral in re ipsa, cumpre a 

fixação do quantum indenizatório que deve se coadunar com o princípio da 

razoabilidade, bem como com o caráter punitivo-pedagógico. À luz de tais 

critérios, e considerando os fatos aqui relatados, fixo a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de reparação, por entendê-la justa e 

adequada para o caso. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais, 

para: 1) CONDENAR solidariamente as reclamadas a pagarem à parte 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, devendo incidir a correção monetária pelo INPC/IBGE, 

desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – 20/06/2018 (data 

da compra da passagem aérea). 2) Condenar os réus, solidariamente, a 

restituírem o valor de R$ 3.145,13 (três mil cento e quarenta e cinco reais 

e treze centavos) a título de danos materiais, de forma simples, com juros 

de 1% (um por cento) ao mês contados da citação e correção monetária a 

partir do efetivo desembolso – 20/06/18. Deixo de condenar a reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Fica desde já, cientificado o credor de que não incidem, em sede 

de Juizados Especiais Cíveis, honorários na fase de execução, eis que o 

rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que atende, ainda, à atual 

redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de agosto de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000282-39.2018.8.11.0024. REQUERENTE: KARINE DE ANDRADE 

CORREA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, "caput", da Lei Federal nº 9.099, de 26 de 

setembro de 1995. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, convém esclarecer 

que a inversão do ônus da prova já havia sido concedida quando da 

apreciação do pedido liminar, conforme id 1362700. Pois bem. Argumenta 

a parte autora, em síntese, que é cliente da reclamada em relação ao 

serviço de telefonia na modalidade pré-pago. Afirma que recebeu 

mensagem da Requerida informando que a sua conta estava atrasada e 

se não efetuasse o pagamento haveria a suspensão dos serviços. 

Discorre que entrou em contato imediatamente com a requerida informando 

não ter autorizado a alteração do seu plano para pós-pago, requerendo, 

portanto, que a questão fosse resolvida. No entanto, o problema não foi 

resolvido e sua linha telefônica acabou por ser suspensa ante a falta de 

pagamento da fatura. Com isso requer indenização pelos danos morais, 

uma vez que jamais autorizou a transição do seu plano pré-pago para 

pós-pago e muito menos contratou qualquer plano controle da Requerida. 

A parte Requerida, por sua vez, informa que houve a contratação do 

plano controle, e que a cobrança é regular ante o inadimplemento da parte 

autora. Assim, por certo que caberia à requerida apresentar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, 

CPC), trazendo à baila ao menos o contrato assinado pela reclamada ou a 

gravação de apontando a referida contratação de seus serviços, o que 

não foi feito. Isto porque, em que pese tenha a parte requerida juntado aos 

autos imagens de seu sistema interno apontando a suposta migração do 

plano, estas não suficientes para, sozinhas, comprovarem a contratação 

de serviços plano controle ou pós-pago pela parte autora. Ademais, é 

certo que apenas a Requerida poderia comprovar que houve a 

contratação do plano controle ou pós-pago pela parte autora, juntando 

autos cópia dos documentos pessoais do autor, extrato de faturas pagas, 

o contrato assinado ou ao menos a gravação de tratativas realizada via 

call center, meio muito utilizado pelas empresas de telefonia. Assim, 

verifica-se que a parte Requerida não conseguiu comprovar que houve a 

solicitação dos serviços na modalidade pós pago ou plano controle, razão 

pela qual a suspensão dos serviços de telefonia é indevida. Portanto, 

restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, faz jus à autora 

o pleito de indenização por danos morais. Neste sentido: Recurso 

Inominado: 1000538-20.2017.8.11.0055 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE TANGARÁ DA SERRA/MT Recorrente: HERMÍNIO DIAS DE LIMA 

Recorrida: CLARO S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 12/06/2018EMENTA:RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. PLANO PÓS PAGO. INEXISTÊNCIA DE 

PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO 

PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DANOS MORAIS 

EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. DESCASO DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM 

OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.1. Caso em que o consumidor sustenta a existência de 

cobranças oriundas de serviço não contratado - pós-pago -, haja vista 

possuir apenas o plano pré-pago com a empresa Recorrida, pleiteando 

pela desconstituição dos débitos e reparação por danos morais.2. Diante 

da negativa do consumidor em ter solicitado a alteração em questão (plano 

pré-pago x plano pós-pago) junto à empresa de telefonia, cabia a esta o 

ônus de provar a regularidade das cobranças e, consequentemente, do 

apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, não 

acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a 
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regularidade de sua conduta.3. Telas sistêmicas acostadas aos autos são 

documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva 

contratação do plano pós-pago pelo consumidor.4. Não comprovando a 

prestadora de serviços que a cobrança estava respaldada 

contratualmente, a declaração de inexistência do débito discutido nos 

autos é medida que de rigor se impõe.5. Danos morais excepcionalmente 

configurados, ante o descaso da empresa de telefonia em proceder à 

resolução do problema na seara administrativa. 6. Quando a prestadora de 

serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais 

transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano 

moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do 

erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um 

calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o 

dano moral.7. No caso, restou comprovado às inúmeras tentativas de 

resolução administrativa, consoante protocolos carreados na exordial, 

optando a empresa Recorrida por manter-se inerte, a revelar descaso 

perante o consumidor. (...) LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 

15/06/2018) 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, tem-se como sensata e justa, a indenização por danos 

morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1¢ a contar da citação, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Ante aos documentos carreados aos autos, DEFIRO a gratuidade da 

justiça a Autora. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação da reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Fica desde já, cientificada a credora de 

que não incidem, em sede de Juizados Especiais Cíveis, honorários na 

fase de execução, eis que o rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que 

atende, ainda, à atual redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 21 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000565-62.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SANDRA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte autora solicitou a gratuidade da justiça, 

acostando a declaração de hipossuficiência desacompanhada do 

comprovante de rendimentos. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Sem preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Trata-se 

o presente caso de Ação de Restituição de Quantia paga c/c Reparação 

por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito que SANDRA DA 

SILVA SANTOS SZPILOVSKI promove em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A. Os fatos foram relatados da seguinte forma: “A autora possui um 

número de telefone celular da empresa reclamada, sendo o número 69 

9955-0728, sendo linha recarga pré-paga com plano fixo no valor de R$ 

35,99. Ocorre Excelência que o valor da linha começou a oscilar mês após 

mês, sem nenhuma alteração do plano pela requerida. E sem o 

consentimento da mesma. Outrossim, a requerente já solicitou o 

cancelamento do débito. Ocorre que não foi efetuado o cancelamento das 

faturas com valores superiores ao contratados e a autora com medo de 

ter seu nome incluído no rol de devedores acabou pagando os valores ora 

não contratados. Diante disso a requerente fez diversas ligações 

reclamando e solicitando que o problema fosse resolvido, pois nunca 

contratou o serviço cobrado pela reclamada, porém até o momento nada 

foi resolvido. Ante a conduta ilícita da reclamada, eis o motivo de socorrer 

ao judiciário para ter seus direitos garantidos”. E como prova do suposto 

ilícito a requerente anexou os seguintes documentos: 1 - Fatura com 

vencimento no mês de 06/05/2017 no valor de R$ 35,99 e comprovante de 

pagamento efetuado em 18/05/2017 no valor de R$ 35,99 (id 14045557, 

pág. 5); 2 - Fatura com vencimento em 06/08/2017 no valor de R$ 36,95 e 

comprovante de pagamento efetuado em 03/08/2017 no valor de R$ 36,95 

(id 14045557, pág. 7); 3 - Comprovantes de pagamento dos seguintes 

meses: 3.1 – 28/08/17 – R$ 37,13; 3.2 - 09/01/18 – R$ 69,22; 3.3 – 

11/08/17 – R$ 35,99; 3.4 – 15/12/17 – R$ 56,06; 3.5 – 26/06/17 – R$ 36,85 

e 3.6 – 31/10/17 – R$ 35,99. (Todos anexados ao id 14045557, pág. 8) Já 

em sede de contestação o requerido sustentou a ausência de ato ilícito, 

bem como inexistência de qualquer reclamação administrativa. Pois bem. 

Analisando detidamente os autos, verifico a ausência de provas do 

suposto ilícito cometido. O fato principal trazido pela autora é a questão 

das oscilações dos valores constantes em sua fatura mensal. No entanto, 

a requerente não junta aos autos as faturas com a descrição dos 

serviços e/ou valores cobrados a maior, não há como garantir que os 

valores cobrados são realmente indevidos, prova esta que lhe incumbia e 

estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. Aliás, 

pelos documentos trazidos pela autora pressupõe-se que tais valores 

cobrados são relativos a encargos moratórios devidos ante ao pagamento 

das faturas em atraso. Conforme se vê dos comprovantes juntados a 

autora realizava pagamentos extemporâneos, o que valida a incidência 

dos encargos financeiros. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta a consumidora de 

demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da 

carga probatória. Assim sendo, não se desincumbindo a Requerente do 

seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais e 

materiais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para 

embasar o pleito almejado. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 
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feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães,22 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

DIVINO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000120-44.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DIVINO NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: CELINO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dispensado o relatório pelo 

art. 38 da lei n. 9.099/95. Considerando que a parte Reclamada 

compareceu à audiência de tentativa de conciliação, mas não apresentou 

contestação (ID 13298460), decreto sua revelia nos termos do art. 20 da 

lei n. 9.099 e reputo verdadeiros a versão e os documentos apresentados 

pela parte Autora, uma vez que não ressai dos autos qualquer elemento 

em sentido contrário. O autor anexou aos autos: -Contrato particular de 

compra e venda (id 12586026); - Contrato de devolução (id 12586051); - 

Boletim de Ocorrência (id 12586069); -Comprovante de depósito nos 

valores de R$ 9.000,00 e R$ 10.000,00 respectivamente (id 12586124) e - 

Demonstrativo atualizado do débito (id 12586139). Assim, como o autor 

instruiu a inicial com documentos suficientes a provar os fatos alegados e 

diante da ausência de interesse do réu em provar o contrário, a 

procedência dos pedidos do autor é certa. DISPOSITIVO Isto posto, 

declaro a revelia da parte reclamada. Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

e condeno CELINO DE OLIVEIRA a pagar a DIVINO NUNES DA SILVA a 

importância de R$ 31.095,11 (trinta e um mil noventa e cinco reais e onze 

centavos), acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar de 06/04/2018. Resolvo o mérito a 

teor do art. 487, inciso I do CPC. Defiro o pedido de justiça gratuita, ante 

aos documentos comprovadores da situação de hipossuficiência. Deixo 

de condenar o reclamado no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALEXANDRE FERNANDES (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000431-35.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DANIEL ALEXANDRE 

FERNANDES REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINAR Não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Superadas as 

preliminares, autorizado o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 

355 do CPC. MÉRITO Trata-se o caso de ação de obrigação de fazer c/c 

danos morais proposta por DANIEL ALEXANDRE FERNANDES em face de 

FIDC NPL I FUNDO. A pretensão da parte autora cinge-se à declaração de 

inexistência de um débito, no valor total de R$ 328,58, sob a alegação de 

que jamais celebrou contrato junto à parte ré. Pleiteia também a 

condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 8.000,00, por conta do registro indevido de seu nome junto a 

órgãos de proteção ao crédito. O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável à relação jurídica descrita nos autos. A parte autora alega que, 

recentemente, tomou ciência da inscrição de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, sendo certo que a ré foi responsável por este ato (id 

13621020). Acrescenta que jamais celebrou qualquer tipo de negócio 

jurídico junto à requerida e que por este motivo a restrição é indevida. A 

parte ré se contrapõe aos fatos e argumenta que adquiriu de terceiro 

(Grupo Bradesco) os direitos referentes aos créditos que este possuía em 

relação a uma dívida inadimplida, contraída pela parte autora (contrato 

2122003906763406). Por este motivo, salienta que a inscrição do nome do 

autor foi realizada de forma lícita, sendo indevida qualquer indenização. A 

despeito das alegações tecidas pela parte ré, tenho que não merecem 

acolhimento, sobretudo porque o termo contratual que embasa a 

realização das cobranças não foi juntado aos autos. Destaco que a 

cessão de crédito, por si só, não exime o cessionário de apresentar o 

termo contratual primitivo, firmado com o cedente, mormente porque há 

necessidade de aferir a existência ou não da relação, em que o crédito foi 

objeto de cessão. Ressalto que o artigo 2º, inciso III da Resolução 

2.686/2000 do Banco Central, que trata das operações de cessão de 

crédito, verbera que o contrato cedido é transferido para o cessionário, ou 

seja, a parte ré na condição de credora, possui os termos contratuais 

supostamente firmados pela parte autora, in verbis: “Art. 2º A cessão 

referida no art. 1º: (...) III - implica a transferência, à cessionária, dos 

contratos, títulos, instrumentos e garantias necessários à sua execução, 

ressalvados os casos de cessão oriunda de operações de arrendamento 

mercantil, nas quais os contratos e bens arrendados permanecem sob a 

titularidade da cedente. (Redação dada pela Resolução 2.836, de 

30/05/2001.) (...)”. Ocorre que tal documentação não foi apresentada aos 

autos, o que implica a inexistência de prova que demonstre a existência de 

negócio jurídico celebrado entre as partes. Portanto, configurado o ato 

ilícito praticado pela parte ré, deverá proceder à retirada dos registros da 

dívida em seus cadastros internos, bem como aos apostados junto aos 

assentamentos do SPC/Serasa (id 13621020). No que diz respeito ao dano 

moral, a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera, por si 

só, dano moral à pessoa adimplente, e a responsabilidade pelo dano é 

imputável a quem registrou indevidamente a condição de inadimplência 

contra outrem. O nexo de causalidade é evidente, pois o dano alegado 

pela parte autora resulta da inscrição indevida realizada pela parte ré. É 

cediço que o dano moral se destina a recompor a lesão aos direitos 

personalíssimos, causada por atos que vilipendiem a dignidade da pessoa, 

o que advém da restrição indevida de crédito mediante inscrição em 

cadastros restritivos, como ocorrido nos autos. Os fatos provados nos 

autos extrapolam o limite do que seria mero dissabor, havendo 

constrangimento e frustração às aspirações que o autor tinha com relação 

ao seu crédito. Destaco que o caso descrito nos autos não se enquadra 

no disposto no Enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, 

conforme alega a parte ré (id 14754059, página 12), pois a outra restrição 

foi lançada por terceiro posteriormente. Entendo, pois, configurado o abalo 

extrapatrimonial e devida a compensação, porquanto se verifica a 

presença de todos os pressupostos do dever de ressarcir e a ausência 

de causas que o excluam. Não há critérios legais para a fixação da 

indenização, razão pela qual, com esteio na doutrina, considero vários 

fatores, que se expressam em cláusulas abertas, tais como a 

reprovabilidade do fato, a intensidade, a duração do sofrimento e a 

capacidade econômica de ambas as partes, todas pautadas pelo princípio 

da razoabilidade. Destaco que o fato de a parte autora possuir outra 
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restrição financeira (id 13621020), deve ser levado em consideração para 

fins de cálculo do valor da indenização. Logo, atenta aos parâmetros 

traçados pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do quantum 

devido a título de compensação pelo dano moral, fixo a indenização por 

danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da notificação do autor 

quanto a cessão de crédito, isto é, 08/03/2018 (id 14754022, pagina 1). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 328,58 (trezentos e 

vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Fica desde já, cientificado o credor de que não incidem, 

em sede de Juizados Especiais Cíveis, honorários na fase de execução, 

eis que o rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que atende, ainda, à 

atual redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 22 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-85.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MIGUEL CARLOS DA COSTA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000708-85.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MIGUEL CARLOS DA COSTA 

NUNES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao 

receber o presente feito para a prolação de sentença converteu o 

julgamento em diligência, determinando que a parte autora juntasse o 

demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição, bem como juntasse o comprovante de endereço em seu nome 

sob pena de extinção processual (ID 12089547). No entanto, a mesma 

quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 14831514). 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA Recurso Inominado nº 0026762-48.2015.811.0001 

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane 

Costa de Araújo Recorrida: Net Serviços de Comunicação S.A EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR 

ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 

PROMOVER OS ATOS QUE LHE COMPETIAM. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Aplica-se o disposto no art. 485, III do CPC/2015, que prevê a extinção do 

feito sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, quando a 

parte, apesar de intimada para promover a diligência que lhe incumbia, 

permanece silente por mais de 30 (trinta) dias. In casu, a parte recorrente 

foi intimada para proceder à emenda da inicial em 9.12.2015, mas não se 

manifestou nos autos até a prolação da sentença, ocorrida em 13.4.2016. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (...) (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 267624820158110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Importante 

ainda registrar que é desnecessária a intimação pessoal da parte para 

responder ao chamado judicial conforme o disposto no art. 51, §1º da lei 

9.099/95, abaixo transcrito: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, III do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de observância ao 

chamado judicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (ADVOGADO(A))

FABRICIO STURMER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000533-57.2018.8.11.0024. REQUERENTE: FABRICIO STURMER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Não 

acolho a justificativa colacionada pela patrona do autor no id 14484752, 

haja vista que as razões trazidas por ela apenas dizem respeito a sua 

impossibilidade de comparecimento em audiência e não do autor 

propriamente dito, a qual presença é obrigatória. Outrossim, era de 

conhecimento das partes desde o dia 29/06/18 que a audiência de 

conciliação seria realizada no dia 02/08/18, sendo incabível a 

apresentação de justificativa para adiamento no dia anterior a sua 

realização e ainda sem explicar o motivo pelo qual a parte não poderia 

comparecer. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 
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agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-78.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. MARQUES GOBBI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAZARIO FERREIRA DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000648-78.2018.8.11.0024. REQUERENTE: F. A. MARQUES GOBBI - ME 

REQUERIDO: NAZARIO FERREIRA DE PINHO Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

indenizatória proposta por F. A. Marques Gobbi - ME em face de Nazário 

Ferreira de Pinho. Analisando os autos, observo que no ID 14874295 a 

audiência de conciliação tornou-se exitosa. Portanto, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais , o Projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEIDIANE CORREA DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000589-90.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CLEIDIANE CORREA DE 

SOUZA NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. 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 desnecessidade de produção de prova em audiência. 

FUNDAMENTO E DECIDO GRATUIDADE A parte autora solicitou a 

gratuidade da justiça, acostando a declaração de hipossuficiência 

desacompanhada do comprovante de rendimentos. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. A promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. - VALOR DA CAUSA A autora 

pretende a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 241,874 e 

indenização por dano moral no valor equivalente a 40 salários mínimos, no 

entanto atribuiu a causa o valor de R$ 19.000,00 Pelo artigo 292, V do CPC 

o valor da causa na ação de indenização deve ser o valor pretendido. No 

entanto, a somatória de ambos os pedidos extrapolaria o limite da alçada 

do juizado especial. Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do 

CPC, corrijo de ofício o valor da causa e reduzo o valor total pretendido 

para o teto dos juizados especiais qual seja, R$ 38.160,00. MÉRITO 

Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos morais em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A, em apertada síntese, afirma a requerente 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando 

além da declaração de inexistência dos débitos e indenização moral. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

reclamante utilizou seus serviços e não efetuou o pagamento da 

contraprestação, sendo portanto regular a inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida procedeu da utilização dos 

serviços da parte reclamada. A reclamada acosta: - Comprovante de 

endereço (id 14640743, pág. 1); - Contrato de Permanência por Benefício 

assinado pela autora (id 14640743, pág. 2); - Termo de adesão e 

contratação de serviços SMP assinado pela autora (id 14640743, pág. 3); 

- Check List – Venda de Modem e Black Box assinado pela autora (id 

14640743, pág. 4); - Documentos pessoais (id 14640743, pág. 5); e - 

Faturas registrando o consumo (id 14640754). Outrossim, a validade da 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito da dívida no valor de R$ 

241,84 encontra-se comprovada pelas telas sistêmicas integrantes da 

defesa que informam o inadimplemento das faturas relativas aos meses de 

11/2015; 12/2015 e 01/2016. Sabe-se que as telas sistêmicas, quando 

único meio de prova apresentado pelo requerido para comprovar a relação 

entre as partes, são insuficientes e inadmissíveis. No entanto, quando 

acompanhada de farta documentação demonstrando a existência da 

relação, ela é suficiente a provar a legalidade da inscrição. Nesse sentido: 

“ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA Recurso Inominado:0500321-49.2015.8.11.0008Classe 

CNJ:460Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres Recorrente(s): 

AMOS JOSE CHAVES SOUZA Recorrido(s): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. Juiz Relator: Edson Dias Reis Data do Julgamento: 

28.06.2018 EMENTA RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE. TELAS SISTÊMICAS, 

ÁUDIO E FATURAS NÃO IMPUGNADOS SUFICIENTEMENTE. RELAÇÃO 

JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre 

as partes, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se os 

documentos juntados com a contestação (telas, áudios e faturas) 

comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a 

pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas. 

Havendo impugnação genérica, que não afasta a legitimidade do áudio 

demonstrando a contratação, não há que se falar em inexistência de 

relação jurídica. Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é 

ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 
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crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera 

dano moral. Recurso desprovido. EDSON DIAS REIS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 28/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)”. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em dano moral indenizável. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada pretende o reconhecimento da 

exigibilidade dos débitos inseridos no SPC, diante da comprovação do 

consumo e em face de inadimplência da Reclamante. Merece guarida o 

pedido contraposto apresentado pela Reclamada, reconhecendo-se como 

devida a importância de R$ 241,84 (duzentos e quarenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos). DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte autora faz a 

seguinte alegação em sua petição inicial: “Em ato continuo o Autor foi 

checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era 

verdadeira, POIS O MESMO NÃO RECEBEU NENHUMA NOTIFICAÇÃO, e de 

fato constatou que realmente tratava-se de uma restrição indevida, e 

quem havia consignado seu nome junto ao Serasa foi a Ré, conforme 

demonstra extrato em anexo no valor de R$241,84 ( Duzentos e quarenta 

e um reais e oitenta e quatro centavos), Data da Inclusão:09/04/2016, 

contrato de número: 0255426644, contudo, não reconhece a divida em 

questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações.” É evidente 

que a demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pelo 

demandado são provas irrefutáveis desta situação. O Enunciado 136 do 

FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 3% (três por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 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. 

Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para declarar 

exigivel o débito inserido no SPC no valor de R$ 241,84 (duzentos e 

quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) devendo incidir os juros 

moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

ajuizamento desta ação. CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 

3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa que passou a ser de 

R$ 38.160,00, bem como ao pagamento das custas do processo e 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da promovente. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-17.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL REGINO ALCANTARA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000665-17.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ELIEL REGINO ALCANTARA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 14795604) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

LUCINDO CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000408-89.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LUCINDO CORREIA DE 

SOUZA 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. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

No que tange à incompetência em razão da matéria pela necessidade de 

realização de perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. Os 

pedidos do autor são parcialmente procedentes. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 

2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que no dia 25/12/17 a rede elétrica que abastece sua unidade 

supostamente foi afetada, o que teria perdurado 02 MESES, incorrendo, 

assim, em prejuízos de ordem moral e material. A reclamada nega as 

acusações, aduz que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu 

em virtude de caso fortuito e que as alegações do Autor foram 

desenvolvidas à mingua de qualquer comprovação quanto à suposta má 

prestação dos serviços realizados pela Ré, ônus este, aliás, que lhe 

competia. Pois bem. A requerida não apresentou qualquer documento que 

embasasse a alegação de caso fortuito ou força maior. Diante das 

alegações autorais resta, portanto, analisar se a conduta da 
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concessionária de energia elétrica se enquadra no exercício regular do 

seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o limite do razoável. A 

energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a 

suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo 

psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência 

nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. 

Outrossim, O art. 3º, XIX, da Resolução nº 24 da ANEEL dispõe que a 

interrupção de energia elétrica causada por caso fortuito ou força maior 

deve ser comprovada documentalmente pela concessionária de 

distribuição. A Requerida não trouxe qualquer elemento de prova idôneo 

que justificasse a demora em restabelecer o serviço. Desta forma, o 

atraso imotivado no restabelecimento do serviço, cuja continuidade da 

prestação é obrigação legal imposta à concessionária, sobressai cristalina 

a antijurididade da conduta e o atendimento do primeiro requisito ensejador 

da responsabilização civil. Portanto, a demora de 02 MESES para religação 

se mostrou excessiva e comprova a falha na prestação do serviço. Sobre 

o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente define: E M E N T 

ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - ENERGIA 

ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - 

DEMORA DE DOIS MESES PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de incompetência 

rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o 

julgamento da lide.2. A demora injustificada para restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica ultrapassa os limites do razoável e 

configura falha na prestação do serviço.3. É desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só 

verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. (...) 

(VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

29/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) Reconhecida a falha na 

prestação do serviço que causou prejuízos morais à parte autora, resta 

quantificar a indenização. O montante da indenização, por danos morais, 

deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima 

sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Já 

quanto ao pedido de indenização por dano material tenho que o mesmo é 

improcedente, visto que o autor não se dignou em juntar provas 

fotográficas, nota fiscais, recibos do freezer ou demais documentos 

capazes de demonstrar o efetivo prejuízo. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à 

parte Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples 

legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Deixo de condenar a 

Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000773-80.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ELIZANGELA FRANCISCA 

AZEVEDO DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 14891769. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-33.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANA MARGARETH DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000554-33.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANA MARGARETH DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 14712293. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 
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homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-70.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BRITO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010371-70.2016.8.11.0024. REQUERENTE: DANIELA BRITO MARQUES 

DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do 

MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução 

se encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou o pagamento 

voluntário e a parte promovente concordou com os valores (ID 13969394). 

Posteriormente a parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 426238-7/2018, dando por 

satisfeita a obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-35.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

TAIRONE CONDE COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NILCEIA DA SILVA FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010341-35.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: NILCEIA DA SILVA FREITAS 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto 

por SKY Serviços de Banda Larga Ltda em desfavor de Nilceia da Silva 

Freitas, versando sobre o erro de cálculo. Afirma o embargante a 

existência de excesso de execução no valor de R$ 393,19, sendo devida 

a importância de R$ 2.664,58 e não de R$ 3.057,77, conforme alega a 

embargada. Antes de adentrar ao mérito do excesso de execução, 

informo que a nomenclatura que será utilizada na decisão é aquela 

constante do artigo 52, IX da Lei 9.099/99, isto é, EMBARGOS A 

EXECUÇÃO. Pois bem. A controvérsia é de simples solução. Os limites 

fixados para atualização da dívida são os seguintes: - DANO MATERIAL: 

“CONDENAR a reclamada a restituir o valor cobrado e consignado em juízo 

de R$479,40 (quatrocentos e setenta e nove e quarenta centavos) 

corrigido monetariamente até a presente data, após o transito em julgado 

expeça-se o alvará”. (sentença, id 10257066) – data da sentença: 

10/10/17 - DANO MORAL: “DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de 

reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida ao 

pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de em favor 

da parte recorrente, com a incidência R$ 2.000,00 (dois mil reais), de juros 

de 1% a.m., a partir da citação e, correção monetária pelo indexador do 

“INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na 

integralidade, a r. sentença fustigada.” (Acórdão, id 13790317) – data da 

citação: 26/04/16 e data do acórdão: 14/05/18 Assim, o valor do dano 

material já se encontra depositado nos autos desde 08/06/2016, conforme 

se vê no id 1449931. Já quanto ao dano moral, equivocado está o cálculo 

do embargante, visto que o período dos juros moratórios não corresponde 

ao que foi determinado no acórdão, já que a citação ocorreu em 

26/04/2016 e não em 15/05/18. Por outro lado, o cálculo realizado pela 

embargada se mostra correto e de acordo com o determinado nas 

decisões judiciais. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos presentes embargos a execução, apenas para 

declarar o excesso de execução em relação ao valor correspondente ao 

dano material. Após o trânsito em julgado expeça-se alvará de 

levantamento da quantia depositada no ID 1449931, relativa ao DANO 

MATERIAL e o valor de R$ 2.530,84, em relação ao DANO MORAL em prol 

da EXEQUENTE. O saldo remanescente deverá ser devolvido ao 

EXECUTADO. ISENTO de custas e honorários na forma do artigo 55 da Lei 

9.099/90. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de agosto de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLA CRISTINA LEME (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000394-08.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CHARLA CRISTINA LEME 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos,etc. Dispensado o 
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relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. A autora não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

morais promovida por Charla Cristina Leme em face de Banco Bradescard 

S/A. Em síntese, aduziu a proponente que vem sofrendo cobrança 

indevida por parte da Requerida referente ao débito de R$ 733,12, o qual 

ela desconhece e que resultou na indevida inserção de seu nome do 

cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC. A requerida por seu 

turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos as faturas do cartão de crédito em nome 

da autora que comprovam a utilização do mesmo. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, os 

serviços foram prestados à parte e não impugnados satisfatoriamente 

pela autora. A requerida anexou a Proposta de adesão devidamente 

assinada pela requerente (id 14620619), bem como faturas do ano de 

2014 a 2017 (id 14620630) que comprovaram a evolução da dívida, 

registrando inclusive pagamentos e efetiva utilização do cartão. Pelo que 

consta destes documentos a autora mantinha relação com a requerida e 

pela proposta de adesão, nota-se que os dados cadastrais coincidem com 

os da autora indicados em sua inicial, tal como número de RG e CPF, bem 

como endereço. E também por ela, há demonstração de dívidas pagas por 

meses seguidos o que afasta por completo a possibilidade de fraude, pois 

fraudadores não pagam, bem como indica a existência de dívida em 

aberto, o que ensejou a negativação de seu nome. Assim, causa 

estranheza o fato da autora não reconhecer, em sua inicial, que tenha 

relação contratual com o réu, pois restou demonstrada a existência de 

vínculo entre as partes. Contudo, ela apenas afirma que não foi informada 

sobre a negativação de seu nome, limitando-se a negar a relação 

existente. Com efeito, tendo a autora ficado em mora, ao deixar de pagar o 

valor correspondente a dívida contraída perante o Banco Bradescard, 

incumbia fazer prova da quitação da dívida, o que demonstraria a alegada 

ilicitude da negativação de seu nome, sendo que desse ônus não se 

desincumbiu. Isso porque conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito”, não cabendo à requerida fazer prova negativa. 

No que toca à alegação de inexistência de notificação, tal questão não 

pode ser objeto de oposição em relação à requerida, já que, como já 

decidiu, reiteradamente, o C. Superior Tribunal de Justiça, a notificação é 

incumbência do órgão mantenedor do cadastro e sua exclusiva 

responsabilidade. Nesse sentido: Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Somente o órgão de proteção ao crédito, 

responsável pela obrigação de notificar o devedor, nos termos da Súmula 

359 do STJ, tem condições de comprovar a expedição da devida 

notificação, no entanto, não foi colocado como parte na presente 

demanda. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Inexistem, pois, motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do nome foi 

devida inexistindo assim, por consequência o direito da parte Reclamante 

a indenização por danos morais. Portanto, 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. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de agosto de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000640-04.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LILIANA SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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 desnecessidade de produção de prova em audiência. 

FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. A autora não junta prova de sua condição financeira, 
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dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

morais promovida por Liliana Soares da Silva em face de Banco Bradesco 

Cartões S/A. Em síntese, aduziu a proponente que vem sofrendo 

cobrança indevida por parte da Requerida referente ao débito de R$ 

605,93, o qual ela desconhece e que resultou na indevida inserção de seu 

nome do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC. A requerida 

por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação 

dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu 

dívida inadimplida e acostou aos autos as faturas do cartão de crédito em 

nome da autora que comprovam a utilização do mesmo. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a 

relação contratual, os serviços foram prestados à parte e não impugnados 

satisfatoriamente pela autora. A requerida anexou faturas do cartão de 

crédito relativas ao ano de 2016 a 2018 (id 14734109) que comprovaram a 

evolução da dívida, registrando inclusive pagamentos e efetiva utilização 

do cartão. Pelo que consta destes documentos a autora mantinha relação 

com a requerida, nota-se que o endereço é o mesmo descrito na inicial. E 

também por eles, há demonstração de dívidas pagas por meses seguidos 

o que afasta por completo a possibilidade de fraude, pois fraudadores não 

pagam, bem como indica a existência de dívida em aberto, o que ensejou a 

negativação de seu nome. Assim, causa estranheza o fato da autora não 

reconhecer, em sua inicial, que tenha relação contratual com o réu, pois 

restou demonstrada a existência de vínculo entre as partes. Contudo, ela 

apenas afirma que não foi informada sobre a negativação de seu nome, 

limitando-se a negar a relação existente. Com efeito, tendo a autora ficado 

em mora, ao deixar de pagar o valor correspondente a dívida contraída 

perante o Banco Bradesco Cartões S/A, incumbia fazer prova da quitação 

da dívida, o que demonstraria a alegada ilicitude da negativação de seu 

nome, sendo que desse ônus não se desincumbiu. Isso porque conforme 

dispõe o artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil: “o ônus da 

prova cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, não 

cabendo à requerida fazer prova negativa. No que toca à alegação de 

inexistência de notificação, tal questão não pode ser objeto de oposição 

em relação à requerida, já que, como já decidiu, reiteradamente, o C. 

Superior Tribunal de Justiça, a notificação é incumbência do órgão 

mantenedor do cadastro e sua exclusiva responsabilidade. Nesse sentido: 

Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Somente o 

órgão de proteção ao crédito, responsável pela obrigação de notificar o 

devedor, nos termos da Súmula 359 do STJ, tem condições de comprovar 

a expedição da devida notificação, no entanto, não foi colocado como 

parte na presente demanda. Desta forma, restando comprovada a 

existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há 

que se falar em negativação indevida. Inexistem, pois, motivos que 

justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que 

a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por consequência o 

direito da parte Reclamante a indenização por danos morais. Portanto, 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. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-29.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JODEMILSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010667-29.2015.8.11.0024. REQUERENTE: JODEMILSON DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. O executado efetuou o pagamento do dano 

material no valor de R$ 16,45 no id 6049437 e o dano moral, no valor de R$ 

1.313,48 no id 12731399. Assim, restou evidente que o pagamento do 

dano material foi efetivado em duplicidade e com isso o executado pleiteou 

o seu levantamento (id 13951163). Ato contínuo, a exequente já levantou 

os valores através do Alvará Eletrônico n. 426370-7/2018. Com isso, para 

se for fim a presente execução por satisfação integral do débito, resta 

apenas a expedição de alvará em favor do executado. Considerando que 

o causídico tem procuração com poderes de receber e dar quitação, é 

medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para 

finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico do saldo remanescente em favor do 

EXECUTADO, através dos dados fornecidos no id n. 13951163. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

JOAO MOREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000607-14.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOAO MOREIRA DA SILVA 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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 desnecessidade de produção de prova em audiência. 
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FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos morais promovida por João Moreira da 

Silva Junior em face de Banco Bradesco S/A. Em síntese, aduziu o 

proponente que vem sofrendo cobrança indevida por parte da Requerida 

referente ao débito de R$ 209,04, o qual ele desconhece e que resultou na 

indevida inserção de seu nome do cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA/SCPC. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

as faturas do cartão de crédito em nome do autor que comprovam a 

utilização do mesmo. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, os serviços foram 

prestados à parte e não impugnados satisfatoriamente pelo autor. A 

requerida anexou faturas do cartão de crédito relativas ao ano de 2014 a 

2018 (id 14803560;14803564 e 14803568) que comprovaram a evolução 

da dívida, registrando inclusive pagamentos e efetiva utilização do cartão. 

Pelo que consta destes documentos o autor mantinha relação com a 

requerida. E também por eles, há demonstração de dívidas pagas por 

meses seguidos o que afasta por completo a possibilidade de fraude, pois 

fraudadores não pagam, bem como indica a existência de dívida em 

aberto, o que ensejou a negativação de seu nome. Assim, causa 

estranheza o fato do autor não reconhecer, em sua inicial, que tenha 

relação contratual com o réu, pois restou demonstrada a existência de 

vínculo entre as partes. Contudo, ele apenas afirma que foi informada 

sobre a negativação de seu nome, limitando-se a negar a relação 

existente. Com efeito, tendo o autor ficado em mora, ao deixar de pagar o 

valor correspondente a dívida contraída perante o Banco Bradesco S/A, 

incumbia fazer prova da quitação da dívida, o que demonstraria a alegada 

ilicitude da negativação de seu nome, sendo que desse ônus não se 

desincumbiu. Isso porque conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito”, não cabendo à requerida fazer prova negativa. 

Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, 

bem como a sua inadimplência, não há que se falar em negativação 

indevida. Inexistem, pois, motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida 

inexistindo assim, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Portanto, 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. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000611-51.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANA LUCIA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A 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 desnecessidade de 

produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO Não há que se falar em prescrição do pedido 

de indenização por dano moral com fundamento no artigo 206, V do 

Código Civil, visto que o caso diz respeito a suposta má prestação dos 

serviços oferecidos pelo requerido e por isso, aplicável o Código de 

Defesa do Consumidor. Sendo assim, o prazo a ser aplicado é o de 05 

anos previsto no artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco 

anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 

ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Assim, a 

ação foi ajuizada dentro do prazo estabelecido no artigo supracitado, 

razão pela qual rejeito a prejudicial. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. reparação de danos 

promovida por Ana Lúcia da Silva em face de OI S/A. Em síntese, aduziu a 

proponente a existência de uma suposta dívida contraída junto à 

requerida, no valor de R$ 556,28, inscrita em 19/01/15. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que o reclamante contraiu dívida inadimplida referente a serviços de 

telefonia. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta 

documentação suficiente para comprovar a relação com a parte, de sorte 

que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, 

já que não há prova da contratação pessoal pela reclamante. Nota-se que 

a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas da 

exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que não 

juntou aos autos contrato, histórico de ligações realizadas, extrato das 

faturas pagas e ordens de serviços, apenas telas sistêmicas que, por si 

só, não se revelam suficientes para comprovar a relação jurídica entre as 

partes, tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto se tratam 

de prova unilateral. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de prints 

extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a 

realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como 

prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua 

produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser 

tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos 

serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação 

da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 

15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) 

Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são 

disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 
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o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da 

extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas 

circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) – 19/01/15. RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 556,28 (quinhentos e cinquenta e 

seis reais e vinte e oito centavos), inscrito em 19/01/15, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

DEFIRO a gratuidade da justiça, ante a juntada da Carteira de Trabalho. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de agosto de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000608-96.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CLESSIO DE SOUSA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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 desnecessidade de produção de prova em audiência. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos morais promovida por Clessio de 

Sousa Lima em face de Banco Bradesco Cartões S/A. Em síntese, aduziu 

o proponente que vem sofrendo cobrança indevida por parte da Requerida 

referente ao débito de R$ 546,62, o qual ele desconhece e que resultou na 

indevida inserção de seu nome do cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA/SCPC. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

as faturas do cartão de crédito em nome do autor que comprovam a 

utilização do mesmo. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, os serviços foram 

prestados à parte e não impugnados satisfatoriamente pelo autor. A 

requerida anexou a Proposta de adesão devidamente assinada pelo 

requerente (id 14803065), bem como faturas do ano de 2017 a 2018 (id 

14803057) que comprovaram a evolução da dívida, registrando inclusive 

pagamentos e efetiva utilização do cartão. Pelo que consta destes 

documentos o autor mantinha relação com a requerida. E também por ele, 

há demonstração de dívidas pagas por meses seguidos o que afasta por 

completo a possibilidade de fraude, pois fraudadores não pagam, bem 

como indica a existência de dívida em aberto, o que ensejou a negativação 

de seu nome. Assim, causa estranheza o fato do autor não reconhecer, 

em sua inicial, que tenha relação contratual com o réu, pois restou 

demonstrada a existência de vínculo entre as partes. Contudo, ele apenas 

afirma que foi informada sobre a negativação de seu nome, limitando-se a 

negar a relação existente. Com efeito, tendo o autor ficado em mora, ao 

deixar de pagar o valor correspondente a dívida contraída perante o 

Banco Bradesco, incumbia fazer prova da quitação da dívida, o que 

demonstraria a alegada ilicitude da negativação de seu nome, sendo que 

desse ônus não se desincumbiu. Isso porque conforme dispõe o artigo 

373, inciso I, do novo Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, não cabendo à requerida 

fazer prova negativa. Inexistem, pois, motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do nome foi 

devida inexistindo assim, por consequência o direito da parte Reclamante 

a indenização por danos morais. Portanto, 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. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000594-49.2017.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

PABLO RAMIRES FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000594-49.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: PABLO RAMIRES FONSECA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009 dispensa-se o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se 

de ação de execução de título extrajudicial fundada em honorários 

advocatícios devido pela atuação na Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso 

firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO – FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO CASO DE 

PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 12.209,22 (doze mil duzentos e nove reais e vinte e dois 

centavos), equivalente a 14 URH’S referentes aos serviços advocatícios 

prestados, acrescidos de juros e correções com data base de 05/09/17. O 

Estado através de sua Procuradoria não se opôs ao valor cobrado pela 

exequente (ID 11213608), com isso fora cumprido o disposto no art. 6º da 

Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça, isto é, informar 

acerca da existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para 

homologar o cálculo constante do requerimento inicial a acompanhar a 

correspondente emissão de Certidão de Crédito. ORDENO a expedição de 

OFICIO REQUISITORIO, conforme determina o Provimento nº 11/2017-CM 

em nome de PABLO RAMIRES FONSECA e encaminhamento ao Tribunal de 

Justiça para satisfação do crédito. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUVINA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000439-12.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JUVINA PEREIRA DOS REIS 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINAR Não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Superadas as 

preliminares, autorizado o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 

355 do CPC. MÉRITO Trata-se o caso de ação de obrigação de fazer c/c 

danos morais proposta por JUVINA PEREIRA DOS REIS em face de FIDC 

NPL I FUNDO. A pretensão da parte autora cinge-se à declaração de 

inexistência de um débito, no valor total de R$ 166,43, sob a alegação de 

que jamais celebrou contrato junto à parte ré. Pleiteia também a 

condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 8.000,00, por conta do registro indevido de seu nome junto a 

órgãos de proteção ao crédito. O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável à relação jurídica descrita nos autos. A parte autora alega que, 

recentemente, tomou ciência da inscrição de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, sendo certo que a ré foi responsável por este ato (id 

13625582). Acrescenta que jamais celebrou qualquer tipo de negócio 

jurídico junto à requerida e que por este motivo a restrição é indevida. A 

parte ré se contrapõe aos fatos e argumenta que adquiriu de terceiro 

(Grupo Bradesco) os direitos referentes aos créditos que este possuía em 

relação a uma dívida inadimplida, contraída pela parte autora (contrato 

13042003912512205). Por este motivo, salienta que a inscrição do nome 

do autor foi realizada de forma lícita, sendo indevida qualquer indenização. 

A despeito das alegações tecidas pela parte ré, tenho que não merecem 

acolhimento, sobretudo porque o termo contratual que embasa a 

realização das cobranças não foi juntado aos autos. Destaco que a 

cessão de crédito, por si só, não exime o cessionário de apresentar o 

termo contratual primitivo, firmado com o cedente, mormente porque há 

necessidade de aferir a existência ou não da relação, em que o crédito foi 

objeto de cessão. Ressalto que o artigo 2º, inciso III da Resolução 

2.686/2000 do Banco Central, que trata das operações de cessão de 

crédito, verbera que o contrato cedido é transferido para o cessionário, ou 

seja, a parte ré na condição de credora, possui os termos contratuais 

supostamente firmados pela parte autora, in verbis: “Art. 2º A cessão 

referida no art. 1º: (...) III - implica a transferência, à cessionária, dos 

contratos, títulos, instrumentos e garantias necessários à sua execução, 

ressalvados os casos de cessão oriunda de operações de arrendamento 

mercantil, nas quais os contratos e bens arrendados permanecem sob a 

titularidade da cedente. (Redação dada pela Resolução 2.836, de 

30/05/2001.) (...)”. Ocorre que tal documentação não foi apresentada aos 

autos, o que implica a inexistência de prova que demonstre a existência de 

negócio jurídico celebrado entre as partes. Portanto, configurado o ato 

ilícito praticado pela parte ré, deverá proceder à retirada dos registros da 

dívida em seus cadastros internos, bem como aos apostados junto aos 

assentamentos do SPC/Serasa (id 13625582). No que diz respeito ao dano 

moral, a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera, por si 

só, dano moral à pessoa adimplente, e a responsabilidade pelo dano é 

imputável a quem registrou indevidamente a condição de inadimplência 

contra outrem. O nexo de causalidade é evidente, pois o dano alegado 

pela parte autora resulta da inscrição indevida realizada pela parte ré. É 

cediço que o dano moral se destina a recompor a lesão aos direitos 

personalíssimos, causada por atos que vilipendiem a dignidade da pessoa, 

o que advém da restrição indevida de crédito mediante inscrição em 

cadastros restritivos, como ocorrido nos autos. Os fatos provados nos 

autos extrapolam o limite do que seria mero dissabor, havendo 

constrangimento e frustração às aspirações que o autor tinha com relação 

ao seu crédito. Destaco que o caso descrito nos autos não se enquadra 

no disposto no Enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, 

conforme alega a parte ré, pois todas as restrições foram lançadas na 

mesma data. Entendo, pois, configurado o abalo extrapatrimonial e devida 

a compensação, porquanto se verifica a presença de todos os 

pressupostos do dever de ressarcir e a ausência de causas que o 

excluam. Não há critérios legais para a fixação da indenização, razão pela 

qual, com esteio na doutrina, considero vários fatores, que se expressam 

em cláusulas abertas, tais como a reprovabilidade do fato, a intensidade, a 

duração do sofrimento e a capacidade econômica de ambas as partes, 

todas pautadas pelo princípio da razoabilidade. Logo, atenta aos 

parâmetros traçados pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do 

quantum devido a título de compensação pelo dano moral, fixo a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido 
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monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da notificação do autor quanto a cessão de crédito, isto é, 08/03/2018 (id 

14774294, pagina 1). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de 

R$ 166,43 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) 

discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Fica desde já, cientificado o credor de que não incidem, 

em sede de Juizados Especiais Cíveis, honorários na fase de execução, 

eis que o rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que atende, ainda, à 

atual redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 30 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

JUVINA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000441-79.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JUVINA PEREIRA DOS REIS 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINAR Não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Superadas as 

preliminares, autorizado o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 

355 do CPC. MÉRITO Trata-se o caso de ação de obrigação de fazer c/c 

danos morais proposta por JUVINA PEREIRA DOS REIS em face de FIDC 

NPL I FUNDO. A pretensão da parte autora cinge-se à declaração de 

inexistência de um débito, no valor total de R$ 689,73, sob a alegação de 

que jamais celebrou contrato junto à parte ré. Pleiteia também a 

condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 8.000,00, por conta do registro indevido de seu nome junto a 

órgãos de proteção ao crédito. O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável à relação jurídica descrita nos autos. A parte autora alega que, 

recentemente, tomou ciência da inscrição de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, sendo certo que a ré foi responsável por este ato (id 

13626313). Acrescenta que jamais celebrou qualquer tipo de negócio 

jurídico junto à requerida e que por este motivo a restrição é indevida. A 

parte ré se contrapõe aos fatos e argumenta que adquiriu de terceiro 

(Grupo Bradesco) os direitos referentes aos créditos que este possuía em 

relação a uma dívida inadimplida, contraída pela parte autora (contrato 

13072003919489610). Por este motivo, salienta que a inscrição do nome 

da autora foi realizada de forma lícita, sendo indevida qualquer 

indenização. A despeito das alegações tecidas pela parte ré, tenho que 

não merecem acolhimento, sobretudo porque o termo contratual que 

embasa a realização das cobranças não foi juntado aos autos. Destaco 

que a cessão de crédito, por si só, não exime o cessionário de apresentar 

o termo contratual primitivo, firmado com o cedente, mormente porque há 

necessidade de aferir a existência ou não da relação, em que o crédito foi 

objeto de cessão. Ressalto que o artigo 2º, inciso III da Resolução 

2.686/2000 do Banco Central, que trata das operações de cessão de 

crédito, verbera que o contrato cedido é transferido para o cessionário, ou 

seja, a parte ré na condição de credora, possui os termos contratuais 

supostamente firmados pela parte autora, in verbis: “Art. 2º A cessão 

referida no art. 1º: (...) III - implica a transferência, à cessionária, dos 

contratos, títulos, instrumentos e garantias necessários à sua execução, 

ressalvados os casos de cessão oriunda de operações de arrendamento 

mercantil, nas quais os contratos e bens arrendados permanecem sob a 

titularidade da cedente. (Redação dada pela Resolução 2.836, de 

30/05/2001.) (...)”. Ocorre que tal documentação não foi apresentada aos 

autos, o que implica a inexistência de prova que demonstre a existência de 

negócio jurídico celebrado entre as partes. Portanto, configurado o ato 

ilícito praticado pela parte ré, deverá proceder à retirada dos registros da 

dívida em seus cadastros internos, bem como aos apostados junto aos 

assentamentos do SPC/Serasa (id 13626313). No que diz respeito ao dano 

moral, a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera, por si 

só, dano moral à pessoa adimplente, e a responsabilidade pelo dano é 

imputável a quem registrou indevidamente a condição de inadimplência 

contra outrem. O nexo de causalidade é evidente, pois o dano alegado 

pela parte autora resulta da inscrição indevida realizada pela parte ré. É 

cediço que o dano moral se destina a recompor a lesão aos direitos 

personalíssimos, causada por atos que vilipendiem a dignidade da pessoa, 

o que advém da restrição indevida de crédito mediante inscrição em 

cadastros restritivos, como ocorrido nos autos. Os fatos provados nos 

autos extrapolam o limite do que seria mero dissabor, havendo 

constrangimento e frustração às aspirações que o autor tinha com relação 

ao seu crédito. Destaco que o caso descrito nos autos não se enquadra 

no disposto no Enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, 

conforme alega a parte ré, pois todas as restrições foram lançadas na 

mesma data. Entendo, pois, configurado o abalo extrapatrimonial e devida 

a compensação, porquanto se verifica a presença de todos os 

pressupostos do dever de ressarcir e a ausência de causas que o 

excluam. Não há critérios legais para a fixação da indenização, razão pela 

qual, com esteio na doutrina, considero vários fatores, que se expressam 

em cláusulas abertas, tais como a reprovabilidade do fato, a intensidade, a 

duração do sofrimento e a capacidade econômica de ambas as partes, 

todas pautadas pelo princípio da razoabilidade. Logo, atenta aos 

parâmetros traçados pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do 

quantum devido a título de compensação pelo dano moral, fixo a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da notificação do autor quanto a cessão de crédito, isto é, 08/03/2018 (id 

14773951, pagina 1). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de 

R$ 689,73 (seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos) 

discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Fica desde já, cientificado o credor de que não incidem, 

em sede de Juizados Especiais Cíveis, honorários na fase de execução, 

eis que o rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que atende, ainda, à 

atual redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 30 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000432-20.2018.8.11.0024. REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA DOS 

REIS REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINAR Não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Superadas as 

preliminares, autorizado o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 

355 do CPC. MÉRITO Trata-se o caso de ação de obrigação de fazer c/c 

danos morais proposta por FRANCISCO PEREIRA DOS REIS em face de 

FIDC NPL I FUNDO. A pretensão da parte autora cinge-se à declaração de 

inexistência de um débito, no valor total de R$ 1.442,00, sob a alegação de 

que jamais celebrou contrato junto à parte ré. Pleiteia também a 

condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 8.000,00, por conta do registro indevido de seu nome junto a 

órgãos de proteção ao crédito. O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável à relação jurídica descrita nos autos. A parte autora alega que, 

recentemente, tomou ciência da inscrição de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, sendo certo que a ré foi responsável por este ato (id 

13621853). Acrescenta que jamais celebrou qualquer tipo de negócio 

jurídico junto à requerida e que por este motivo a restrição é indevida. A 

parte ré se contrapõe aos fatos e argumenta que adquiriu de terceiro 

(Grupo Bradesco) os direitos referentes aos créditos que este possuía em 

relação a uma dívida inadimplida, contraída pela parte autora (contrato 

15052003906717320). Por este motivo, salienta que a inscrição do nome 

do autor foi realizada de forma lícita, sendo indevida qualquer indenização. 

A despeito das alegações tecidas pela parte ré, tenho que não merecem 

acolhimento, sobretudo porque o termo contratual que embasa a 

realização das cobranças não foi juntado aos autos. Destaco que a 

cessão de crédito, por si só, não exime o cessionário de apresentar o 

termo contratual primitivo, firmado com o cedente, mormente porque há 

necessidade de aferir a existência ou não da relação, em que o crédito foi 

objeto de cessão. Ressalto que o artigo 2º, inciso III da Resolução 

2.686/2000 do Banco Central, que trata das operações de cessão de 

crédito, verbera que o contrato cedido é transferido para o cessionário, ou 

seja, a parte ré na condição de credora, possui os termos contratuais 

supostamente firmados pela parte autora, in verbis: “Art. 2º A cessão 

referida no art. 1º: (...) III - implica a transferência, à cessionária, dos 

contratos, títulos, instrumentos e garantias necessários à sua execução, 

ressalvados os casos de cessão oriunda de operações de arrendamento 

mercantil, nas quais os contratos e bens arrendados permanecem sob a 

titularidade da cedente. (Redação dada pela Resolução 2.836, de 

30/05/2001.) (...)”. Ocorre que tal documentação não foi apresentada aos 

autos, o que implica a inexistência de prova que demonstre a existência de 

negócio jurídico celebrado entre as partes. Portanto, configurado o ato 

ilícito praticado pela parte ré, deverá proceder à retirada dos registros da 

dívida em seus cadastros internos, bem como aos apostados junto aos 

assentamentos do SPC/Serasa (id 13621853). No que diz respeito ao dano 

moral, a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera, por si 

só, dano moral à pessoa adimplente, e a responsabilidade pelo dano é 

imputável a quem registrou indevidamente a condição de inadimplência 

contra outrem. O nexo de causalidade é evidente, pois o dano alegado 

pela parte autora resulta da inscrição indevida realizada pela parte ré. É 

cediço que o dano moral se destina a recompor a lesão aos direitos 

personalíssimos, causada por atos que vilipendiem a dignidade da pessoa, 

o que advém da restrição indevida de crédito mediante inscrição em 

cadastros restritivos, como ocorrido nos autos. Os fatos provados nos 

autos extrapolam o limite do que seria mero dissabor, havendo 

constrangimento e frustração às aspirações que o autor tinha com relação 

ao seu crédito. Destaco que o caso descrito nos autos não se enquadra 

no disposto no Enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, 

conforme alega a parte ré (id 14774473, página 13), pois a outra restrição 

foi lançada por terceiro posteriormente. Entendo, pois, configurado o abalo 

extrapatrimonial e devida a compensação, porquanto se verifica a 

presença de todos os pressupostos do dever de ressarcir e a ausência 

de causas que o excluam. Não há critérios legais para a fixação da 

indenização, razão pela qual, com esteio na doutrina, considero vários 

fatores, que se expressam em cláusulas abertas, tais como a 

reprovabilidade do fato, a intensidade, a duração do sofrimento e a 

capacidade econômica de ambas as partes, todas pautadas pelo princípio 

da razoabilidade. Destaco que o fato de a parte autora possuir outra 

restrição financeira (id 13621853), deve ser levado em consideração para 

fins de cálculo do valor da indenização. Logo, atenta aos parâmetros 

traçados pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do quantum 

devido a título de compensação pelo dano moral, fixo a indenização por 

danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da notificação do autor 

quanto a cessão de crédito, isto é, 08/03/2018 (id 14774510, pagina 1). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.442,00 (um mil 

quatrocentos e quarenta e dois reais) discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Fica desde já, cientificado o credor de que não incidem, em sede 

de Juizados Especiais Cíveis, honorários na fase de execução, eis que o 

rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que atende, ainda, à atual 

redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010064-92.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVO VALADAO (EXEQUENTE)

BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

OLAVIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

DURVALINA DIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010064-92.2011.8.11.0024. EXEQUENTE: IVO VALADAO EXECUTADO: 

DURVALINA DIAS RODRIGUES Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de Execução proposta 

por Ivo Valadão em face de Durvalina Dias Rodrigues. Analisando os 

autos, observa-se que as partes transigiram (ID 14992267) e a quitação 

foi realizada mediante depósito (id. 15031556). Portanto, para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Diante do acordo homologado, proceda junto ao 

DETRAN a baixa do gravame da Camionete S10 tornado, 2006/2007, placa 

KAM 5316, chassi 9BG138HJ07C402472, conforme pleiteado no id 

15031512. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________
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__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000699-89.2018.8.11.0024. REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE COSTA 

OCTAVIANO REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação indenizatória proposta por Eduardo Henrique Costa 

Octaviano em face de Gol Linhas Aéreas S/A. Analisando os autos, 

observo que no ID 15023777 a audiência de conciliação tornou-se exitosa. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 

sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Cumpra-se expedindo o necessário. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o Projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 31 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000610-66.2018.8.11.0024. REQUERENTE: HENRIQUE SILVA ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 14654216) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 31 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-41.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

OSCALINA PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000698-41.2017.8.11.0024. REQUERENTE: OSCALINA PIRES DE SOUZA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou o pagamento 

voluntário (id 12608440) e a parte promovente concordou com os valores 

(ID 12825252). Posteriormente a parte autora levantou a integralidade do 

valor depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 

405371-0/2018, dando por satisfeita a obrigação. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 31 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010531-66.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALINE MUNIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

SILAS LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010531-66.2014.8.11.0024. REQUERENTE: SEBASTIAO RALDINEI DE 

OLIVEIRA NEVES REQUERIDO: ALINE MUNIZ DOS SANTOS Vistos, etc. 

Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de 

admissibilidade. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão 

o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, 

aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou 

prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. A embargante pretende 

através destes embargos duas situações distintas, quais sejam: 1 - Sanar 

a omissão existente na sentença, visto que a petição constante no id 

1150687 pugnando pela nulidade da citação não foi apreciada. 2 – Após 

sanar a omissão, que o pedido seja acolhido para decretar a nulidade de 

citação e a designação de nova audiência. Pois bem. Visando evitar o 

cerceamento de defesa, acolho o pedido de análise da petição, entretanto, 

não vislumbro a possibilidade de decretar a nulidade da citação e a 

designação de nova audiência de conciliação. Pelo que se vê dos autos, a 

carta de citação foi entregue no mesmo endereço fornecido na 

procuração que a própria autora juntou, isto é, Câmara Municipal de 

Chapada dos Guimarães. Tratando-se de endereço profissional, prevalece 

a regra do artigo 248, §4º do NCPC, segundo a qual: “Nos condomínios 

edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a 

entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo 

recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o 

recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o 

destinatário da correspondência está ausente.” Note-se ainda que em 

parte alguma a embargante impugnou a assinatura do referido AR, apenas 

afirma ter sido realizada por terceiro, o que significa dizer que a 

formalidade foi cumprida. Portanto, no caso específico dos autos, a 

citação foi regular, restando, portanto, indeferido o pedido de nulidade. 

Ante ao Exposto, nos termos da fundamentação, opino pelo conhecimento 

dos presentes embargos e o seu PARCIAL PROVIMENTO para suprir a 

omissão existente e ANALISAR A PETIÇÃO CONSTANTE NO ID 1150687 E 

NÃO ACOLHER O PEDIDO, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS 

TERMOS. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo 

para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95 Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 31 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

SUELY MARIA DE SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000111-82.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SUELY MARIA DE SOUSA 

MORAIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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 desnecessidade de produção de prova em audiência. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. reparação de danos promovida por SUELY MARIA DE SOUSA 

MORAIS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, aduziu a 

proponente que tomou conhecimento de uma restrição em seu nome por 

suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 435,68 

(quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), inscrita 

em 29/01/18, mas com vencimento em 10/07/17. Informa que realmente 

possui uma linha pós paga da requerida e está adimplente com os 

pagamentos, tanto é que a sua linha permanece ativa, não havendo 

qualquer bloqueio pela suposta dívida contraída. A requerida em sede de 

contestação justifica a legalidade da negativação sob o argumento de que 

no ano de 2017 a requerente não efetuou o pagamento das faturas e por 

isso agiu no exercício regular do seu direito. Já em sede de impugnação a 

autora afirma não reconhecer o débito apontado, visto que as ligações 

constantes do mês de 06/17 destoam das demais ligações realizadas nos 

outros meses, levando a crer que houve erro de processamento. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. O cerne da controvérsia é a legalidade ou não da 

negativação realizada. A requerente nega a ausência do pagamento da 

fatura, como não reconhece as ligações constantes dos ids 13331414 e 

13331419. Realmente o valor elevado de tais faturas se mostra 

incompatível com o baixo consumo registrado pela requerente, fazendo 

absolutamente verossímil sua impugnação. A requerida a seu turno, 

deveria ter demonstrado todo o lastro de legalidade entre as ligações, o 

valor obtido e a validade da negativação, desatendendo o ônus que lhe 

incumbia. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese 

de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a 

demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado 

pelas circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. A reclamante 

tem somente uma anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. O pedido contraposto não merece 

acolhida diante dos fundamentos lançados quanto a ausência de 

comprovação da legitimidade da dívida. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, devendo incidir a correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação. RECONHEÇO a inexigibilidade dos 

débitos no valor de R$ 438,98 (quatrocentos e trinta e oito reais e noventa 

e oito centavos), inscrita em 29/01/2018, discutido nos autos; DETERMINO 

a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 
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Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 31 de agosto de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-48.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

LETICIA REGINA CORREIA LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000650-48.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LETICIA REGINA CORREIA 

LEMES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO. PRELIMINARES - NULIDADE DE CITAÇÃO / REVELIA A requerente 

pugna pela nulidade de citação e designação de nova audiência, visto que 

o prazo mínimo de antecedência entre os procedimentos foi exíguo 

restando prejudicado seu comparecimento. Conforme a requerida 

demonstrou nos autos, recebeu a carta de citação para comparecer na 

audiência de conciliação, a qual ocorreu em 16/08/2018, na data de 

13/08/2018. Verifica-se que não obstante às alegações da Requerida, a 

legislação especial pertinente aos Juizados Especiais não traz a aduzida 

exigência. Ao contrário, prestigia em todos os termos os princípios da 

celeridade, especialmente ao retirar o excesso de formalismo e conferir 

simplicidade aos atos processuais. Neste sentido, frisa-se: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA DA CITAÇÃO. REGRAMENTO 

ESPECÍFICO DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO RITO 

SUMÁRIO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DO DE MANDADO 

À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA CARACTERIZADA. I. NO 

ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, AS REGRAS DO 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO DISPOSTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

SÓ PODEM SER VALIDAMENTE EVOCADAS SUBSIDIARIAMENTE EM 

CASO DE LACUNA NORMATIVA DA LEI 9.099/95. II. NO RITO 

SUMARÍSSIMO, A CITAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

LONGE DE SER DISCIPLINADA PELO ART. 277 DA LEI PROCESSUAL CIVIL, 

ENCONTRA CONFORTO NORMATIVO ESPECÍFICO NOS ARTS. 18, § 1º E 

20 DA LEI 9.099/95. III. A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE DEZ DIAS PARA A 

CITAÇÃO CONDIZ COM A CONDENSAÇÃO DOS MÓDULOS 

CONCILIATÓRIO E DEFENSIVO DO RITO SUMÁRIO, PORÉM REVELA-SE 

INCOMPATÍVEL COM A ORDEM SEQÜENCIAL E COM A CISÃO DAS 

ETAPAS DE CONCILIAÇÃO E RESPOSTA DO RITO SUMARÍSSIMO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IV. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-DF - DVJ: 20070110511292 DF , Relator: JAMES 

EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2008, Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de 

Publicação: DJU 03/10/2008 Pág.: 191). Outrossim, o não comparecimento 

na sessão de conciliação, induz à revelia relativa, visto que, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei 9.099/95). Tendo sido feita a 

ressalva sobre a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, 

não restou prejudicado o ora requerido. Por fim, o artigo 13, §1º da citada 

lei afirma que não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido 

prejuízo, razão pela qual rejeito o pedido. - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL / NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL Não merece acolhida a 

alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa 

complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a 

postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 

Superadas as preliminares, autorizado está o julgamento antecipado da 

lide, na forma do art. 355 do CPC. MÉRITO Trata-se o caso de ação de 

obrigação de fazer c/c danos morais proposta por LETICIA REGINA 

CORREIA LEMES em face de FIDC NPL I FUNDO. A pretensão da parte 

autora cinge-se à declaração de inexistência de um débito, no valor total 

de R$ 3.002,04, sob a alegação de que jamais celebrou contrato junto à 

parte ré. Pleiteia também a condenação desta ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, por conta do 

registro indevido de seu nome junto a órgãos de proteção ao crédito. O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica descrita 

nos autos. A parte autora alega que, recentemente, tomou ciência da 

inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo 

que a ré foi responsável por este ato (id 14332874). Acrescenta que 

jamais celebrou qualquer tipo de negócio jurídico junto à requerida e que 

por este motivo a restrição é indevida. A parte ré se contrapõe aos fatos e 

argumenta que adquiriu de terceiro (Grupo Bradesco) os direitos 

referentes aos créditos que este possuía em relação a uma dívida 

inadimplida, contraída pela parte autora (contrato 04320324387556003). 

Por este motivo, salienta que a inscrição do nome da autora foi realizada 

de forma lícita, sendo indevida qualquer indenização. A despeito das 

alegações tecidas pela parte ré, tenho que não merecem acolhimento, 

sobretudo porque o termo contratual que embasa a realização das 

cobranças não foi juntado aos autos. Destaco que a cessão de crédito, 

por si só, não exime o cessionário de apresentar o termo contratual 

primitivo, firmado com o cedente, mormente porque há necessidade de 

aferir a existência ou não da relação, em que o crédito foi objeto de 

cessão. Ressalto que o artigo 2º, inciso III da Resolução 2.686/2000 do 

Banco Central, que trata das operações de cessão de crédito, verbera 

que o contrato cedido é transferido para o cessionário, ou seja, a parte ré 

na condição de credora, possui os termos contratuais supostamente 

firmados pela parte autora, in verbis: “Art. 2º A cessão referida no art. 1º: 

(...) III - implica a transferência, à cessionária, dos contratos, títulos, 

instrumentos e garantias necessários à sua execução, ressalvados os 

casos de cessão oriunda de operações de arrendamento mercantil, nas 

quais os contratos e bens arrendados permanecem sob a titularidade da 

cedente. (Redação dada pela Resolução 2.836, de 30/05/2001.) (...)”. 

Ocorre que tal documentação não foi apresentada aos autos, o que 

implica a inexistência de prova que demonstre a existência de negócio 

jurídico celebrado entre as partes. Portanto, configurado o ato ilícito 

praticado pela parte ré, deverá proceder à retirada dos registros da dívida 

em seus cadastros internos, bem como aos apostados junto aos 

assentamentos do SPC/Serasa (id 14332874). No que diz respeito ao dano 

moral, a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera, por si 

só, dano moral à pessoa adimplente, e a responsabilidade pelo dano é 

imputável a quem registrou indevidamente a condição de inadimplência 

contra outrem. O nexo de causalidade é evidente, pois o dano alegado 

pela parte autora resulta da inscrição indevida realizada pela parte ré. É 

cediço que o dano moral se destina a recompor a lesão aos direitos 

personalíssimos, causada por atos que vilipendiem a dignidade da pessoa, 

o que advém da restrição indevida de crédito mediante inscrição em 

cadastros restritivos, como ocorrido nos autos. Os fatos provados nos 

autos extrapolam o limite do que seria mero dissabor, havendo 

constrangimento e frustração às aspirações que o autor tinha com relação 

ao seu crédito. Entendo, pois, configurado o abalo extrapatrimonial e 

devida a compensação, porquanto se verifica a presença de todos os 

pressupostos do dever de ressarcir e a ausência de causas que o 

excluam. Não há critérios legais para a fixação da indenização, razão pela 

qual, com esteio na doutrina, considero vários fatores, que se expressam 

em cláusulas abertas, tais como a reprovabilidade do fato, a intensidade, a 

duração do sofrimento e a capacidade econômica de ambas as partes, 

todas pautadas pelo princípio da razoabilidade. Logo, atenta aos 

parâmetros traçados pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do 

quantum devido a título de compensação pelo dano moral, fixo a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – 15/07/2015 RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no 

valor de R$3.002,04 (três mil dois reais e quatro centavos) discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo 
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de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Fica desde já, cientificado o credor de que não incidem, 

em sede de Juizados Especiais Cíveis, honorários na fase de execução, 

eis que o rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que atende, ainda, à 

atual redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 31 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000684-23.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARCELO DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

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 desnecessidade de produção 

de prova em audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

rendimento. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A autora não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais promovida por MARCELO DA SILVA 

OLIVEIRA em face de CLARO S/A. Em síntese, aduziu a proponente que 

vem sofrendo cobrança indevida por parte da empresa Requerida 

referente ao débito de R$ 109,10, o qual ela desconhece e que resultou na 

indevida inserção de seu nome do cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA/SCPC. Por sua vez, a ré sustenta ter sido o débito 

decorrente de ligações realizadas pelo autor, de longa distância, utilizando 

o código 21, fornecido pela empresa Embratel, através do terminal (65) 

33012405, ou seja, serviço cofaturamento ou co-billing. 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. Conforme se 

vê dos autos, incontroverso ter a ré incluído o nome do autor no SCP, 

conforme se infere do id 14487923, cumprindo analisar, se a aludida 

inscrição ocorreu de forma devida. Em análise detida do caso em exame, 

não obstante o autor afirme na inicial não ter celebrado qualquer contrato 

a ensejar a negativação, os documentos constantes do id 14866674, 

demonstram que o débito objeto da debatida restrição teve por origem 

ligações efetuadas em um contrato de fornecimento de serviços 

telefônicos legitimamente celebrado entre ele e a operadora Embratel, que 

se vale da parceria com a empresa de longa distância para ligações DDD e 

DDI, cobradas pelo sistema de Co-faturamento. Vejamos basicamente 

como ocorre o Co-faturamento, conforme citado na Apelação Cível Nº 

1.0024.13.244521-4/001, do TJMG: “Co-billing ou co-faturamento é um 

serviço prestado pela operadora local (dona do terminal, também 

denominada contratada) para as operadoras de LD (Longa Distância, 

também denominada contratante). Este serviço consiste na emissão da 

fatura da operadora local em conjunto com a fatura da operadora LD. Esta 

contém os valores referentes às chamadas de longa distância realizadas 

pelo terminal da operadora local com o CSP da LD (exemplo: 15 - 

Telefonica, 21 - Embratel, etc.). A LD é responsável pelo envio de arquivos 

de remessa contendo as chamadas já valoradas (tarifadas) para que a 

operadora local possa incluí-las em sua fatura. Por sua vez, a operadora 

local envia os arquivos de retorno para a operadora LD contendo todo o 

ciclo de vida de cada chamada (status de crítica, faturamento, 

arrecadação, contestação, inadimplência, etc.). Além da emissão da fatura 

pela operadora local, esta também emite a NF (Nota Fiscal) da operadora 

LD com o detalhamento das chamadas e utiliza nesta NF dados de série e 

sub-série fornecidos pela LD. Desta forma, as operadoras locais 

prestadoras de co-billing, além de enviar arquivos de retorno, também 

enviam para as LD's arquivos fiscais, que contém todo o detalhamento das 

notas fiscais emitidas por ela em nome da LD para que a mesma possa 

efetuar o cumprimento de suas obrigações fiscais principais (recolhimento 

de ICMS e escrituração fiscal, por exemplo.) e acessórias (DIPAM - 

Declaração para o índice de participação dos municípios, por exemplo). 

Quando a operadora local também é uma LD, podemos dizer que ela 

possui co-billing do tipo entrante (recebe chamadas para colocar em seu 

faturamento) e do tipo sainte (envia chamadas para serem faturadas em 

outras operadoras). O Co-billing entrante também é conhecido como 

Co-billing IN e o Co-billing Sainte também é conhecido como Co-billing OUT. 

Caso a operadora LD não tenha sistema de gestão de co-billing sainte ou 

não tenha contrato de co-billing firmado com a operadora local, pode optar 

por tentar faturar diretamente pelos seus sistemas os clientes das outras 

operadoras que utilizaram seu CSP nas chamadas de LD. Para que isto 

ocorra, precisará obter o cadastro destes clientes seja diretamente com a 

ABRT[1]. https://pt.wikipedia.org/wiki/Co-billing, acesso em: 21.03.2016.” 

Consequentemente, só resta reconhecer ter a ré agido no exercício 

regular do direito ao cobrar faturas inadimplidas de serviços telefônicos 

efetivamente prestados, inclusive procedendo à inclusão legítima do nome 

da devedora no SPC. No que toca à alegação de inexistência de 

notificação, tal questão não pode ser objeto de oposição em relação à 

requerida, já que, como já decidiu, reiteradamente, o C. Superior Tribunal 

de Justiça, a notificação é incumbência do órgão mantenedor do cadastro 

e sua exclusiva responsabilidade. Nesse sentido: Súmula 359 STJ: Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. Somente o órgão de proteção ao 

crédito, responsável pela obrigação de notificar o devedor, nos termos da 

Súmula 359 do STJ, tem condições de comprovar a expedição da devida 

notificação, mas não foi colocado como parte na presente demanda. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. 

Inexistem, pois, motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela 

parte Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo 

assim, por consequência o direito da parte Reclamante a indenização por 

danos morais. Portanto, 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. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 
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legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 31 de agosto de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000142-39.2017.8.11.0024. REQUERENTE: THAMIRES NASCIMENTO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

reclamada realizou o pagamento voluntário (id 12547456) e a parte 

promovente concordou com os valores (ID 13175428). Posteriormente a 

parte autora levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido 

através do Alvará Eletrônico N° 407138-7/2018, dando por satisfeita a 

obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 31 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010038-55.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DULCELINO DE PONTES SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010038-55.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: DULCELINO DE PONTES SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, 

a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. Os embargos a 

execução foram julgados procedentes, determinando como devido o valor 

depositado voluntariamente de R$ 10.216,32. Assim, a parte autora 

levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido através do 

Alvará Eletrônico N° 414463-5/2018 e o réu levantou a integralidade da 

garantia do juízo, através do Alvará Eletrônico n. 414462-7/2018, dando 

por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 31 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-10.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000476-10.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 
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S.A, Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou o pagamento 

voluntário (ids 4793838 e 12411645) e a parte promovente concordou com 

os valores (ID 12630884). Posteriormente a parte autora levantou a 

integralidade do valor depositado pelo requerido através do Alvará 

Eletrônico N° 404079-1/2018, dando por satisfeita a obrigação. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 31 de agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-69.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDWALDO TIOTONIS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

OLAVIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000334-69.2017.8.11.0024. REQUERENTE: EDWALDO TIOTONIS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO 

ESTADO MATO GROSSO 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 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO Trata-se o caso de reclamação referente ao não pagamento do 

valor de R$ 5.153,56 relativa a prestação de serviço para a recuperação 

de um muro da Unidade Local de Execução de Chapada dos Guimarães – 

Indea/MT. Menciona que apresentou orçamento no valor de R$ 2.800,00, 

sendo autorizado o serviço e início da obra em 20/10/2013. Afirma que 

mesmo devidamente concluída a prestação de serviço em 30/10/2013 o 

pagamento combinado não foi realizado. Que por diversas vezes esteve 

no órgão a fim de receber o valor devido, mas todas sem sucesso. 

Considerando que a parte Reclamada não compareceu à audiência de 

tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua 

revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099. Entretanto, esta revelia é 

relativa e não induz a procedência do pedido diretamente. Após os autos 

serem conclusos para sentença, o julgamento foi convertido em diligencia 

para que fosse expedido ofício ao requerido para que prestasse 

informação sobre a realização ou não do pagamento aqui discutido. (id 

10376502) Desta forma, em 24/05/2018 o requerido respondeu ao ofício 

(id 13688908) informando que o pagamento foi realizado em 06/11/15, no 

valor de R$ 2.800,00, fazendo prova através da Nota de Ordem Bancária 

Extra-Orçamentária constante do id 13688908 pág. 2. Ato contínuo, o 

autor foi intimado a manifestar-se quanto as informações prestadas 

através de seu procurador constituído, quedando-se inerte. Pois bem. Pela 

Nota de Ordem bancária que acompanhou as informações prestadas pelo 

requerido, realmente pode ser constatada a realização do pagamento e, 

ante a ausência de impugnação por parte do requerente, a controvérsia 

se encontra resolvida. 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. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 31 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-16.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AELSON ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000538-16.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MUNER & SILVA LTDA - EPP 

REQUERIDO: AELSON ANTONIO DA SILVA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifico que na 

audiência de conciliação realizada a parte autora foi pessoalmente 

intimada para fornecer novo endereço do réu para citação. (id 14270555) 

No entanto, deixou transcorrer in albis o prazo. (id 15115993) Com isso, o 

promovente não acostou aos autos o endereço solicitado, portanto, NÃO 

atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo 

Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, 

ante o autor não promover a diligência que lhe competia. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 31 de 

agosto de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000498-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

PAULO DE ALBUQUERQUE VOLPATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 13762916. COLÍDER, 3 de setembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111794 Nr: 1571-69.2018.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATILDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, 

JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS, JORGE ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 

MANARINI - OAB:pr 88.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de intimação, INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser 

realizado - através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000230-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. F. C. D. I. A. L. (REQUERENTE)

R. L. D. O. C. (ADVOGADO(A))

T. P. D. S. (ADVOGADO(A))

G. L. W. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. M. D. M. (REQUERIDO)

M. R. D. C. (REQUERIDO)

L. P. D. P. (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para que 

no prazo de 05(cinco) dias, providencie o PREPARO das CARTAS 

PRECATÓRIAS expedidas no presente feito, através do recolhimento da 

guia, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000230-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. F. C. D. I. A. L. (REQUERENTE)

R. L. D. O. C. (ADVOGADO(A))

T. P. D. S. (ADVOGADO(A))

G. L. W. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. M. D. M. (REQUERIDO)

M. R. D. C. (REQUERIDO)

L. P. D. P. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000230-88.2018.8.11.0009. REQUERENTE: GO 

AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

REQUERIDO: ANTONIO LOURIVAL MACHADO DE MENEZES, MARINES 

RAMOS DA COSTA Vistos, etc. 1 - Trata-se de “Embargos de Declaração” 

opostos pela parte autora em face da r. decisão proferida ao ID 13108085. 

Alega o autor que este Juízo foi omisso quanto ao arbitramento dos 

honorários advocatícios (art. 827, DO CPC) e o pedido de inclusão dos 

embargados no rol do cadastro de inadimplentes: SERASA, SPC E SCPC. 

Ao ID 14034624, foi certificado a tempestividade dos embargos 

declaratórios. É, em síntese, o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I e II, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão 

existente em qualquer decisão judicial. Vejamos: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Em contrapartida, compulsando os 

autos verifico que há omissão na r. decisão objurgada, demonstrando o 

vício delineado no inciso II, do artigo 1.022 do CPC/2015. Isso porque, 

quando da prolação da decisão, este Juízo, deixou de se manifestar sobre 

arbitramento dos honorários advocatícios (art. 827, DO CPC) e o pedido de 

inclusão dos embargados no rol do cadastro de inadimplentes: SERASA, 

SPC E SCPC. Pelo argumento acima exposto, conheço dos embargos, 

acolhendo-o, razão pela qual quanto a omissão existente na decisão 

objurgada, determino que passe a constar: “(...)4 - FIXO os honorários em 

dez por cento (10%) sobre o valor do débito. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (artigo 827, parágrafo 1º, do CPC). 5 – No 

tocante ao pedido de inclusão dos executados nos cadastros de 

inadimplentes, DEFIRO, nos termos do art. 782, §3º do CPC. (...)”, para 

tanto OFICIE-SE ao SPC e ao SERASA, a fim de tomar as providências 

necessárias para o cumprimento desta decisão. 2 – No tocante aos 

pedidos na manifestação de ID 14024162, tenho por prejudicado, uma vez 

que já foram analisados e deferidos ao ID 14010033. 3 – Por fim, 

compulsando os autos, verifica-se que os executados não foram 

devidamente citados para a audiência de conciliação ocorrida ao ID 

13988749. Portanto, DETERMINO a remessa dos autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo a Secretaria 

desta Vara, designar data para realização de nova Sessão de Conciliação 

conforme pauta disponível, bem como intimar a parte autora para o seu 

comparecimento e, nos termos do artigo 334 do CPC, citar o réu. No mais, 

CUMPRA-SE as determinações remanescentes constantes na decisão de 

ID 13108085. Data da assinatura digital. ÀS PROVIDÊNCIAS. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89543 Nr: 2568-91.2014.811.0009

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DNB, LDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2568-91.2014.811.0009

Código Apolo nº: 89543.

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Guarda, proposta por DIEGO NERES BATISTA, em 

face de Denise Machado dos Santos, em favor da infante Leydiane dos 

Santos Batista, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, a parte autora manifestou á fl. 90, requerer a 

extinção do feito. Posteriormente a parte requerida foi devidamente 

intimada para se manifestar acerca do pedido, todavia manteve-se inerte, 

conforme certidão de fl. 103.

À fl. 105, o Ministério Público opinou favorável ao pedido de extinção do 

feito.
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É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de extinção 

da ação pela parte autora.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

DIEGO NERES BATISTA em face de Denise Machado dos Santos, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil.

 CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei.

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

Após o trânsito em julgado devidamente certificado e, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Colíder, 24 de Agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 35787 Nr: 2725-79.2005.811.0009

 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: SEBASTIÃO DE SOUZA NORBERTO, BLDSN, ALMIRA 

LIMA DE SOUZA, SEBASTIÃO DE SOUZA NORBERTO JUNIOR, CLAUDIA 

QUIRINO DE ALMEIDA NORBERTO, ANA MARIA DE SOUZA, LUIZ CARLOS 

RIBEIRO MENGUES, RDSN, LUCINÉIA DE SOUZA NORBERTO DOS 

SANTOS, ADEILDO DOS SANTOS, EDNA APARECIDA DE SOUZA, 

ADELAIDE LUCAS DE SOUZA NORBERTO, PAULO DE SOUZA 

NORBERTO, ARLETE DE SOUZA MENGUES, REINALDO DE SOUZA 

NORBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE BARROS SOUZA ( 

Espólio)

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

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da petição de fls. 145-146 dos documentos juntados às fls. 

147-175, REMETAM-SE os autos à Fazenda Pública Estadual a fim de se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-69.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKSON ROBERTO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNILEVER BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

LUCIANA GOULART PENTEADO (ADVOGADO(A))

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA (ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010096-69.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ERIKSON ROBERTO DA 

SILVA COSTA REQUERIDO: UNILEVER BRASIL LTDA. Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto aos comprovantes acostados pela parte executada, a parte 

exequente deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor penhorado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 24 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-40.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALENCAR SILVA (REQUERENTE)

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010279-40.2016.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE ALENCAR SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto aos 

comprovantes acostados pela parte executada, a parte exequente deu-se 

por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor penhorado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 24 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-87.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010401-87.2015.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE PEREIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto aos 

comprovantes acostados pela parte executada, a parte exequente deu-se 

por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor penhorado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 24 de julho de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 11/2018-CA De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor 
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Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Comodoro/MT, pelo presente edital torno público o Gabarito 

Provisório da prova realizada no dia 02/09/2018, para Seleção de 

Estagiários de Nível Superior, conforme disposto nos Editais nº 

014/2012/GSCP e 06/2018-CA.

GABARITO

01 C 21 D 02 B 22 B 03 C 23 C 04 A 24 C 05 A 25 D 06 A 26 D 07 B 27 C 

08 C 28 A 09 A 29 B 10 A 30 D 11 B 31 A 12 D 32 B 13 D 33 C 14 B 34 D 

15 C 35 A 16 A 36 D 17 D 37 B 18 C 38 D 19 A 39 D 20 C 40 B 

Comodoro-MT, 03 de setembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito e Diretor do Foro

EDITAL N.º 12/2018-CA De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Comodoro/MT, pelo presente edital torno público o Gabarito 

Provisório da prova realizada no dia 02/09/2018, para Seleção de 

Estagiários de Nível Médio, conforme disposto nos Editais nº 

014/2012/GSCP e 05/2018-CA.

NÍVEL MÉDIO

01 C 21 D 02 B 22 C 03 C 23 A 04 A 24 D 05 A 25 C 06 A 26 C 07 B 27 C 

08 C 28 C 09 A 29 B 10 A 30 B 11 B 31 A 12 D 32 B 13 D 33 C 14 B 34 D 

15 C 35 D 16 A 36 D 17 D 37 B 18 C 38 C 19 A 39 A 20 C 40 C

Comodoro-MT, 03 de setembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000517-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES COSMORAMA LTDA (EXEQUENTE)

HUDSON AUGUSTO BACANI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL POSTAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 

2º da portaria 03/2017 deste juízo, fica a parte autora INTIMADA a se 

manifestar acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça, ID 

15093469.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29334 Nr: 423-24.2009.811.0046

 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: MAZAN MADEIREIRA ZAMBAN LTDA- ME, ZENOR 

ZAMBAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS, HELIO 

RODRIGUES, JOILSON DUARTE DA SILVA, LUIZ AGUIAR DE SOUZA, JAIR 

GOMES DOS SANTOS, JOSE SANCHO OLIVEIRA NETO, E OUTROS, 

OZEIAS RODRIGUES BRITO, JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA, JOÃO ALVES 

DE BENS, DAVID ROBSON CAMARGO OLUBI, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO DA MATA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Vicente Montano 

Scaravelli - OAB:3933, REJANE MARA CASTIGLIONI A SCARAVELLI - 

OAB:5363MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451/MT, LUCIANE 

SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B/MT

 1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37128 Nr: 1827-42.2011.811.0046

 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: ROSIVAL ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos.

A decisão de fls. 637 chamou o feito à ordem tornou sem efeito a decisão 

de fls. 598 e ainda homologou o laudo pericial juntado nos autos afinal às 

fls. 587 dos autos consta que as partes foram intimadas para se 

manifestar quanto ao laudo pericial.

Assim sendo, terminada a fase de liquidação e considerando o pedido de 

fls. 658/660, intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, por 

carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública 

ouse 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, acrescidos das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, iniciará 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 avalição.

Não oferecida a impugnação no prazo 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.

 P.I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24287 Nr: 1717-82.2007.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE PIRES CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do pedido de 

arbitramento de honorários (fls. 59/62).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35350 Nr: 47-67.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPIAGINSKI & SAPIAGINSKI LTDA - ME, 

JANIELE FONTANA, MARCIO REGINALDO SAPIAGINSKI

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

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação da parte exequente, noticiando o 

cumprimento do acordo apresentado nos autos (fls. 139/141), impõe-se 

assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.
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Proceda-se o levantamento da penhora realizada sobre o imóvel (fls. 103).

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39822 Nr: 837-17.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO CORREIA RIBAS

 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.

Tendo em vista a concordância pela autarquia requerida, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados.

Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV para pagamento.

Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60351 Nr: 2114-68.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELUCIA DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução apresentada pelo INSS sendo 

alegado que houve excesso à execução no valor de R$ 9.321,64.

Afirma o INSS que a execução deve abranger apenas o período entre 

16/08/2012 e 06/07/2017.

A exequente por sua manifesta que o cálculo apresentado levou em 

consideração o indeferimento administrativo ocorrido em 23/01/2012 

enquanto que o INSS teria levado em consideração o indeferimento datado 

e 16/08/2012, de forma que o cálculo estaria de acordo com a coisa 

julgada material.

Decido.

Às fls. 18 consta o indeferimento do pedido administrativo que foi 

realizado em 23/04/2012, porém a sentença de fls. 63 concedeu o 

beneficio a contar da citação.

Não podendo este julgador desconsiderar o que transitou em julgado.

Assim sendo, respeitar a coisa julgada é julgar procedente a impugnação 

ao cumprimento de sentença que foi juntado aos autos pelo INSS.

A exequente deveria ter apelado da sentença para impugnar o termo inicial 

de concessão do benefício e não quere discutir este ponto neste momento 

do processual.

 Ante o exposto, julgo procedente a impugnação apresentada pela 

fazenda para homologar os cálculos de fls. 135/136.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38861 Nr: 3559-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO HORA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:

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

devidamente INTIMADA as partes, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

538,93(quinhentos e trinta e oito reais e noventa e tres centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls.26. por determinação este 

valor deverá ser separado por PRO-RATA, sendo para parte 

REQUERENTE R$ 194,97 (cento e noventa e quatro reais e noventa e sete 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 74,49 (setenta e 

quatro reais e quarenta e nove centavos), para fins da guia de taxa, E 

para parte REQUERIDA R$ 194,97 (cento e noventa e quatro reais e 

noventa e sete centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 74,49 

(setenta e quatro reais e quarenta 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 do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38583 Nr: 3282-42.2011.811.0046

 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: MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346-SP, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353-SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000765-03.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELSON BELTRAMIN LOPES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DESIDERIO (ADVOGADO(A))

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (REQUERIDO)

FABIO LUIS ANTONIO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAUDIO LINO PETERLE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR Dados do processo: 

Processo: 1000765-03.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 28.665,72; Tipo: 

Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDIELSON BELTRAMIN LOPES - ME 

Parte Ré: REQUERIDO: USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO REQUERIDA acima qualificada para, no prazo de 

155 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

diligenciais (Diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 715,00 

(setecentos e quinze reais), nos termos dos autos acima identificados, 

devendo o valor ser adimplido via pagamento de guias do Poder Judiciário 

de Mato Grosso. Despacho/Decisão: VISTOS, ETC. Cumpra-se, conforme 

deprecado. Designo o dia 25 de setembro de 2018, às 13h30min para 

realização do ato deprecado. Informe ao Juízo deprecante acerca da 

designação desta audiência. Intime-se. Às providências. Comodoro, 3 de 

setembro de 2018. FELIPE MICHELIN FORTES Analista Judiciário(a) SEDE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 400 de 571



DO 2ª VARA CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32831623

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64206 Nr: 2357-75.2013.811.0046

 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): LEMES & SENA TERRAPLANAGENS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:RO-4.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

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

devidamente INTIMADA à parte Autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.695,10(um mil e seissentos e noventa e cinco reais e dez cantavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls.87. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 847,55 (oitocentos e quarenta e sete 

reais e cinquenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 847,55 (oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco 

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 do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 11436 Nr: 1433-16.2003.811.0046

 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: ADEMIR ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA 

LTDA, ANDREMAQ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - 

OAB:21170/O, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍVIA VAZ SANTOS 

CASTRIANI - OAB:13230 MT, FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - 

OAB:29.684/RS, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966

 Certifico que fora retificada a autuação do processo para constar como 

advogado a ser intimado o Dr. Henrique Pestana de Souza. Assim, 

promovo nova intimação para manifestação da parte interessada, com a 

respectiva publicação no DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75049 Nr: 1187-97.2015.811.0046

 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: LUIZ CARLOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de formulado pelo 

autor.Sem custas e honorários, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.Com o trânsito em julgado e, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 03 de 

setembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76446 Nr: 1760-38.2015.811.0046

 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: CLEIDIANE DE SOUZA ELOY, DREF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933, GENIS SOUZA DA HORA - OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se para manifestação sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89264 Nr: 1947-12.2016.811.0046

 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: TEREZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de embargos de declaração que Lucineia Martins Rosa interpõe 

contra sentença de ref. 61.

Alega a embargante, que a decisão possui omissão quanto à condenação 

do demandando ao pagamento de honorários advocatícios e a fixação da 

data de inicio do beneficio.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

A pretensão da embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a decisão proferida, de fato, possui 

omissão.

Desta feita, possuindo omissão ao pagamento dos honorários 

advocatícios e da data de inicio do beneficio, PROVEJO os presentes 

embargos de declaração, art. 1.022, I, do CPC, fazendo acrescentar a 

seguinte condenação a ref. 61.

“Ante o requerimento administrativo realizado pela requerente, CONCEDO 

o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data de 24 de março 

de 2015.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da condenação”.

No mais, permanece o veredicto nos termos em que foi prolatado.

DEIXO de condenar a parte embargante a pagar multa de 2% (dois por 

cento) do valor atualizado da causa por não vislumbrar a ocorrência de 

caráter protelatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de setembro 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.: 95668 Nr: 4666-64.2016.811.0046

 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: WASCHINGTON PEREIRA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de formulado pelo 

autor.Sem custas e honorários, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.Com o trânsito em julgado e, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 03 de 

setembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97536 Nr: 5489-38.2016.811.0046

 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: LUCAS MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de embargos de declaração que Lucas Manoel de Souza 

interpõe contra sentença de ref. 68.

Alega o embargante, que a decisão possui omissão quanto à condenação 

do demandando ao pagamento de honorários advocatícios.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

A pretensão da embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a decisão proferida, de fato, possui 

omissão.

Desta feita, possuindo omissão ao pagamento dos honorários 

advocatícios, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 1.022, 

I, do CPC, fazendo acrescentar a seguinte condenação a ref. 68.

“Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da condenação”.

No mais, permanece o veredicto nos termos em que foi prolatado.

DEIXO de condenar a parte embargante a pagar multa de 2% (dois por 

cento) do valor atualizado da causa por não vislumbrar a ocorrência de 

caráter protelatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de setembro 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.: 99172 Nr: 504-89.2017.811.0046

 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: LUCINEIA MARTINS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de embargos de declaração que Lucineia Martins Rosa interpõe 

contra sentença de ref. 47.

Alega a embargante, que a decisão possui omissão quanto à condenação 

do demandando ao pagamento de honorários advocatícios e a fixação da 

data de inicio do beneficio.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

A pretensão da embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a decisão proferida, de fato, possui 

omissão.

Desta feita, possuindo omissão ao pagamento dos honorários 

advocatícios e da data de inicio do beneficio, PROVEJO os presentes 

embargos de declaração, art. 1.022, I, do CPC, fazendo acrescentar a 

seguinte condenação a ref. 47.

“Ante o requerimento administrativo realizado pela requerente, CONCEDO 

o benefício de aposentadoria rural por idade, desde a data de 07 de 

novembro de 2016.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da condenação”.

No mais, permanece o veredicto nos termos em que foi prolatado.

DEIXO de condenar a parte embargante a pagar multa de 2% (dois por 

cento) do valor atualizado da causa por não vislumbrar a ocorrência de 

caráter protelatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de setembro 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.: 104614 Nr: 2911-68.2017.811.0046

 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: TATIANE ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO 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, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

ESTABELECER o benefício de Auxílio Doença a requerente consistente 

numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício, desde a data do requerimento administrativo, ou seja, 

11/07/2016. DEVENDO o requerente participar de programa de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela 

Previdência Social, sendo que só poderá ser suspenso por nova pericia 

médica realizada pelo INSS.Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a 

título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor fixado em 

favor do perito nomeado aos autos. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após proceda-se com a 

liquidação da sentença e caso o valor da condenação não ultrapasse 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se 

os autos.P. I. C.Comodoro-MT, 03 de setembro de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115148 Nr: 7449-92.2017.811.0046

 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: JBDL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a 

liminar concedida, para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício “aposentadoria por invalidez” em favor do 

requerente, retroativos à cessação do benefício auxílio-doença 

concedidos à parte requerente. Ante o requerimento administrativo 

realizado pelo requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria por 

invalidez, desde a data de 21 de junho de 2017.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção 

monetária e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 
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inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor da condenação Não havendo recurso de apelação contra o 

valor fixado a título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor 

fixado em favor do perito nomeado aos autos. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após 

proceda-se com a liquidação da sentença e caso o valor da condenação 

não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC arquive-se os autos.P. I. C.Comodoro-MT, 03 de setembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116948 Nr: 718-46.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO DIAS FERRARI

 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:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

pedido de aposentadoria por tempo de contribuição formulado por Edinaldo 

Dias Ferrari.Sem custas e honorários, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Com o trânsito em julgado e, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Int ime-se. Cumpra-se . 

Comodoro-MT, 03 de setembro 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.: 96474 Nr: 5028-66.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Imteme-se o interessado para que manifeste a respeito do adimplemento 

das custas e diligência do oficial de justiça para cumprimento da carta 

precatória encaminhada ao Juízo da Comarca de Cáceres-MT, inclusive 

diligenciando naquela Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36865 Nr: 1564-10.2011.811.0046

 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: NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANE - INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS LIANE

 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: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS ETC.,

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, do CPC; 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.

 Intima-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 03 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-81.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. PEREIRA E CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES CARDOSO GABRIEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo: 

8010254-81.2014.8.11.0046; Valor causa: R$ 692,40; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. É a presente para retificar a CERTIDÃO DE 

TRANSITO EM JULGADO PARA FAZER CONSTAR QUE ESTE FEITO FOI 

JULGADO A REVELIA, nessa toada, intimo a exequnete, para dar 

andamento no feito, no prazo de dez dias, sob pena de arquivamento, tudo 

sob o amparo da legislação vigente e do art 482 da CNGC , 482. 

COMODORO, 3 de setembro 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81704 Nr: 3836-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar GILSON 

ROCHA DA SILVA, nos autos qualificado, como incurso nas sanções do 

parágrafo único, do art. 46, da Lei 9.605/1988.Passo a individualizar a 

pena do réu, atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código 

Penal.No que tange à culpabilidade, verifico que o réu é imputável, tinha 

plena consciência da ilicitude quando da prática do delito, o que lhe 

desfavorece. Os antecedentes não serão considerados contra o réu, pois 

não pesa contra ele sentença condenatória criminal anterior com trânsito 

em julgado. A conduta social não restou apurada nos autos, devendo, 

portanto, ser considerada em seu favor. A personalidade do réu 

demonstra dificuldade em aceitar preceitos legais, uma vez que é 

contumaz na prática deste crime. Os motivos do crime são inerentes ao 

próprio tipo penal, não podendo desfavorecê-lo. As circunstâncias do 

crime ocorreram na forma simples do delito, o que não deve implicar em 

agravamento da pena-base. Não houve contribuição da vítima, o que 

desfavorece o réu As conseqüências extrapenais não foram graves, em 

face da quantidade de madeira tida em depósito, que não gerou grande 

prejuízo ao meio ambiente, não podendo assim esta circunstância judicial 

ser considerada em desfavor do réu. Assim, fixo-lhe a pena-base em 06 

(seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, o mínimo legal cominado. 

O réu confessou o crime, atenuante que reconheço, porém, deixo de 

aplicá-la por ter fixado a pena no mínimo legal. À míngua de agravantes, 

causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena a 

considerar, torno concreta a pena acima dosada, que é suficiente para a 

reprovação e prevenção do delito. Fixo o valor do dia-multa em 1/30(um 
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trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato, devendo ser 

atualizado na forma da lei até o efetivo pagamento, por entender ser este 

o valor suficiente e adequado para o caso em questão. O regime de 

cumprimento da pena deverá ser o aberto, aplicando-se o § 2.º, alínea “c” 

e § 3º, ambos do art. 33, do CP, c/c o art. 59, III, do mesmo diploma legal.

 No caso, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos, a teor dos artigos 7.º, 8.º e 12, da Lei 9.605/1988. 

Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena 

pecuniária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Não há que se falar em sursis, vez que a pena privativa de liberdade foi 

substituída por uma restritiva de direitos. Prevê o § 2.º, do art. 25, da Lei 

9.605/1988 que a madeira apreendida será avaliada e doada a instituições 

científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Dessa 

forma, decreto o perdimento da carga apreendida, em favor da mesma 

entidade beneficiada com a pena pecuniária, sendo que os recursos 

recebidos por aquela entidade devem ser aplicados na recuperação do 

meio ambiente, incluindo aí campanhas educativas e de conscientização 

sobre preservação ambiental, o que já foi feito nos autos. O réu terá o 

direito de recorrer desta decisão em liberdade, não se justificando sua 

custódia provisória. Custas, na forma do art. 804, do Código de Processo 

Penal. Após o trânsito em julgado: a) Expeça-se guia para recolhimento da 

multa; b) Lance o nome do réu no rol dos culpados, na forma do art. 393, II 

do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 

1988; Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro, 25 de julho de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior. Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001150-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DE ARRUDA LENDENGUES (AUTOR(A))

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000819-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA DA PENHA DOS SANTOS BRAGA (REQUERENTE)

JOSE RODRIGUES BRAGA (REQUERENTE)

CRISTINA ASSUNCAO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA (REQUERIDO)

RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP (REQUERIDO)

NILTO JOSE BEDIN (REQUERIDO)

 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000957-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

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 de15 dias, adequar a sua pretensão, sob pena de seu indeferimento 

(CPC, art. 321).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111559 Nr: 1920-69.2018.811.0010

 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): RODRIGO PEREIRA MARTINS, GUIDO PEREIRA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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 do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74713 Nr: 363-18.2016.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI OZORIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EUNICE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdomiro de Morais Siqueira - 

OAB:3.575 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 363-18.2016.811.0010

Código 74713

VISTOS ETC,

Com fundamento nos incisos I e II, do art. 672 do CPC, DEFIRO os pedidos 

de refs. 23 e 30 e, para tanto, NOMEIO como inventariante o herdeiro DAVI 

DE MORAES, o qual deverá ser intimado para prestar compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, § único do CPC).

Dispõe o art. 672, verbis:

Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de 

pessoas diversas quando houver:

I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens;

II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros;

(...)

Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos fazendo 

constar como inventariante DAVI MORAES e inventariados os Espólios de 

EUNICE DE MORAES e DARCI OZORIO DE MORAES.

No prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

compromisso, deverá o inventariante prestar as primeiras declarações, 

atribuindo valores aos bens e comprovando a titularidade dos mesmos 

(art. 620 do CPC) ou, no caso, ratificá-las.

Após, apresentadas as primeiras declarações, intimem-se as Fazendas 

Públicas Estadual, Municipal e Federal para que, havendo interesse, se 

manifestem sobre o presente feito (art. 626 do CPC).

Intime-se ainda o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar 

aos autos a certidão de casamento da parte.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 03 de setembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 404 de 571



 Cod. Proc.: 66640 Nr: 1691-17.2015.811.0010

 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: ANTONIA MARIA DE SOUZA, VALDECI ANTONIO DE 

SOUZA JUNIOR, ALAN JOSÉ DE SOUZA, ALESSANDRA APARECIDA DE 

SOUZA, ALEXSSANDRO ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

requerente na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 

13.500 (treze mil e quinhentos reais) referentes à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a 

partir do sinistro.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

certo) sobre valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85, do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado e nada postulado, 

certifique-se.Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

A r q u i v a m e n t o  d e s t a  c o m a r c a  p a r a  a s  p r o v i d ê n c i a s 

necessárias.Publique-se. Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 

03 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63832 Nr: 757-59.2015.811.0010

 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: LUCAS FELIPE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ADAILTO DELMIRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O, JACQUELINE FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:23938/O

 Processo nº. 757-59.2015.811.0010

Código n.º 63832

VISTOS ETC,

De início, habilitem-se as advogadas do requerido na forma postulada à 

ref. 49.

Após, intime-o requerido por meio de suas advogadas para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca dos argumentos e documentos 

acostados pelo autor à ref. 49.

Em igual prazo, intime-se o requerente através de sua advogada para 

dizer se tem interesse na produção de outras provas, especificando-as e 

justificando-as, sob pena de indeferimento, ou se pelo julgamento 

antecipado da lide.

Nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 03 de setembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60194 Nr: 598-61.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CAMPO VERDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT

 (...), DECLARO O FEITO SANEADO, bem como determino a produção da 

prova oral, a saber: depoimento pessoal das partes, e prova 

testemunhal.Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 18 (dezoito) de outubro de 2018, às 15h30.A atividade probatória 

deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e na contestação, 

atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do 

CPC.Intime-se a parte autora para apresentar o rol de testemunha em até 

15 (quinze) dias antes da audiência, nos termos do art. 357, § 4º, do 

NCPC, com a observância do art. 450 e 455, do NCPC, sob pena de 

preclusão. As testemunhas arroladas pelo requerente deverão ser 

intimadas pelo juízo, por ser a parte assistida pela Defensoria Pública (art. 

455, § 4º, do NCPC).Atente-se a parte requerida quanto ao disposto no 

art. 455 do NCPC, que preceitua caber ao advogado da parte intimar a (s) 

testemunha (s) por ele arrolada, dispensando-se a intimação do 

juízo.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 30 de agosto de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100597 Nr: 6458-30.2017.811.0010

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LIMA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR rescindido o 

contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária 

nº 10364194/14A, consolidando em mãos do requerente a posse e a 

propriedade plena e exclusiva do bem descrito na inicial.Ratifico a liminar 

de ref. 04.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, na forma do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.Oficie-se ao 

Detran, se necessário, comunicando estar o banco requerente autorizado 

a proceder a transferência do bem a terceiros que indicar.Transitada em 

julgado, certifique-se-se.Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 

29 de agosto de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63832 Nr: 757-59.2015.811.0010

 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: LUCAS FELIPE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ADAILTO DELMIRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O, JACQUELINE FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:23938/O

 Certifico e dou fé que, fora designado para o dia 07/07/2016 às 13h00min 

horas audiência de conciliação, no Edifício do Fórum local perante a sala 

do Centro Judiciário de Solução de conflitos e cidadania de Jaciara-MT 

(CEJUSC Assim Convido as partes a compareceram perante o 

CEJUSC-JACIARA para participar da sessão de Conciliação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80139 Nr: 2244-30.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBRACON RONDONÓPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CAMILA VIDOR EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - OAB:5256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2244-30.2016.811.0010

Código 80139
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VISTOS ETC,

Defiro pedido de ref. 33.

 Expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo restringido à ref. 

29.

Após a realização da penhora e avaliação do bem, intime-se o executado 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo legal.

Nada postulado certifique-se.

Havendo impugnação, vistas ao exequente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar e requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara, 03 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81950 Nr: 3152-87.2016.811.0010

 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): VILMA DA SILVA XIMENES, DANIEL TEIXEIRA 

XIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3152-87.2016.811.0010

Código nº. 81950

VISTOS ETC,

Defiro pedido de ref. 22.

Citem-se os executados na forma postulada.

Citados e não quitada a dívida exequenda, certifique-se.

Após, intime-se a exequente para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar e requerer o que de direito, sob pena de extinção do feito.

Empós, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 03 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107072 Nr: 9643-76.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE CANATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9643-76.2017.811.0010

 Código nº. 107072

VISTOS ETC,

Defiro pedido de ref. 6.

DETERMINO A SUSPENSÃO do processo durante o prazo postulado.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

o termino do prazo.

Escoado o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 03 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87502 Nr: 24-25.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PAULO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 24-25.2017.811.0010

Código nº. 87502

VISTOS ETC,

Intime-se o exequente para no prazo de 5 (cinco) dias esclarecer quais as 

razões e prazo do pedido de suspensão do processo postulado à ref. 21, 

tendo em vista inexistir anterior requerimento de suspensão do feito.

Em igual prazo, manifestar acerca da devolução do AR à ref. 16, bem 

como, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 03 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86594 Nr: 5443-60.2016.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5443-60.2016.811.0010

Código. 86594

 VISTOS ETC,

Indefiro o pedido de ref. 18.

Isso porque, o exequente não comprovou o exaurimento de todos os 

meios para a localização do executado, bem como, de que o mesmo está 

em local incerto e não sabido, sendo estes requisitos necessários para a 

determinação da citação por edital.

 Desta feita, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

traga aos autos o endereço atualizado do executado, ou que acoste ao 

feito documentos idôneos que comprovem de forma robusta que foram 

empreendidos todos os esforços sem êxito na tentativa de localizar os 

demandados, para, então, que seja apreciado o pedido de citação por 

edital.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 03 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52747 Nr: 1316-84.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MATEUS PEREIRA

 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:

 Certifico e dou fé que, faço a intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca da impugnação a execução. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90519 Nr: 1634-28.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULMAR BARROS FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110969 Nr: 1623-62.2018.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 39 foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90502 Nr: 1625-66.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46635 Nr: 1673-35.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD, MAICON 

EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3RG- TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado intimação de 

5 pessoas. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de 

junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 03 de setembro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90234 Nr: 1490-54.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO OLIVEIRA BARBOZA E CIA LTDA, 

DANILLO OLIVEIRA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1490-54.2017.811.0010

Código 90234

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via BacenJud, este restou infrutífero, 

tendo em vista a ausência de saldo nas contas bancárias dos 

executados.

Após, em consulta ao sistema RenaJud, procedi a restrição acerca de um 

veículo de propriedade do executado Danillo Oliveira Barboza, conforme 

espelho anexo.

Desta feita, oficie-se a ANOREG-MT para que informe a existência de 

bens imóveis de propriedade dos executados.

Após, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 3 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002071-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDES DE SOUZA SALES (AUTOR(A))

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKI APARECIDO ROCHA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002071-18.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ERONILDES DE SOUZA SALES RÉU: MAIKI APARECIDO ROCHA DE 

SOUZA Vistos ETC, ERONILDES DE SOUZA SALES ajuíza a presente 

“Ação Declaratória de União Estável Post Mortem e Reconhecimento de 

Dependência Econômica c/c Tutela de Evidência”, em face de MAIKI 

APARECIDO ROCHA DE SOUZA, almejando a concessão da tutela de 

evidência prevista no art. 311, inciso IV, do NCPC, para declarar a sua 

condição de companheira e dependente de Antônio Rocha Lima, falecido 

em 11 de agosto de 2018. Antes de apreciar os pedidos iniciais do 

requerente, observo irregularidade sanável na peça inicial que impõe a 

respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do 

CPC. Compulsando os autos, verifico que a autora almeja a prestação 

jurisdicional visando unicamente o recebimento do benefício previdenciário 

de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu companheiro. 

Contudo, não acostou aos autos o requerimento administrativo do 

benefício, documento este que entendo indispensável à propositura da 

ação. Logo, cabe à requerente emendar a inicial no sentido de acostar aos 

autos o documento faltante, nos termos do art. 320, do CPC. Assim, 

intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 03 de setembro de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001839-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (ADVOGADO(A))

MARIA CABRAL GALINDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001839-06.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARIA CABRAL GALINDO RÉU: PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL 
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DOS SERV DE JACIARA VISTOS ETC, Maria Cabral Galindo ajuizou a 

presente “Ação Ordinária de Cobrança” em face da Prev-Jaci, com vistas 

ao pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real. Os autos foram 

remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista no Artigo 3°, 

caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil. É o breve relato. Decido. 

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda. Verifica-se que os acordantes são pessoas 

maiores e capazes, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus 

termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 03 de agosto 

de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 25019 Nr: 1352-05.2008.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos no sentido de 

expedir INTIMAÇÃO da Advogada do acusado a DRª ELIZETE MORALES 

BEZERRA, via DJE, para no prazo legal apresentar Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 115326 Nr: 3511-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.274

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 68.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos a Defensora Pública para as alegações finais no prazo 

legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 3 de setembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002052-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

FABIO JUNIOR DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002052-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO JUNIOR DA SILVA 

MONTEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Atento ao 

poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação 

tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA 

AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA 

COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA 

APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. 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: 1001555-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKSUEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 
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considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 15127777, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001082-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENTINO CAMPOS (REQUERENTE)

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (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: 

Advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A 

Endereço: rua moema, 1421, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 e do 

Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: ADRIANO 

GONCALVES DA SILVA OAB: MT4181/O Endereço: AVENIDA AGRÍCOLA 

PAES DE BARROS, 1625, - LADO ÍMPAR, VERDÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78030-210 , para comparecer a audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

no dia Tipo: Instrução Sala: INSTRUÇÃO - JUIZADO JACIARA Data: 

19/10/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através 

de seu i. patrono, bem como as partes deverão comparecer 

acompanhadas de advogados e testemunhas, até o máximo de três, para 

comprovarem suas alegações, sendo que as testemunhas comparecerão 

independentemente de intimação, salvo se requerida pela parte 

interessada, no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução. O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano.Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

VANDERSON MARCOS 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 os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB: MT0003923A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/10/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO (ADVOGADO(A))

ELO SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WEISS & NAKAYAMA LTDA (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 da petição 

de id n 14881288 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-88.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WIANNEY TEXEIRA GONCALVES (REQUERIDO)

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (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 dos 

valores penhorados através do bacenjud.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93736 Nr: 3197-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO HONÓRIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:Denunciado(a): Alessandro Honório de Arruda, Cpf: 

06635216103, Rg: 28327187 SSP MT Filiação: Manoel Benedito de Arruda 

e Maria Aparecida Honório de Brito, data de nascimento: 05/09/1995, 

brasileiro(a), natural de Poconé-MT, solteiro(a), mecânico, Endereço: Rua 

Carolina Nº 360 Esquina Com A Rua Fabíola, Bairro: Jardim Clementina, 

Cidade: Jaciara-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do acusado (ref. 

69), eis que tempestivamente apresentado nos autos (ref. 70).

Vista ao apelado para querendo, contrarrazoar no prazo legal, 

certificando-se.

Remetam-se os autos para análise da Egrégia Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 596 Nr: 214-28.1998.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer - Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Araujo Diniz Ibarra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Augusta de Oliveira - 

OAB:13.352, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 186.

Suspendo o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que a 

requerente indique o endereço da parte requerida.

Com o decurso do prazo, intime-se a requerente para manifestar o que 

entender de direito, e, em nada sendo requerido, voltem-me conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60275 Nr: 2858-16.2013.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Bragagnollo, Ademar Bragagnollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 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 condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação do executado para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105352 Nr: 782-43.2018.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Pereira Nascimento de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 

– INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, 

acerca da Juntada de Ofício de folha 47 (ref.: 24), para querendo, 

manifestar-se a respeito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39475 Nr: 3495-69.2010.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guni Ickert -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR ESPECIAL - HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA - ARBITRAMENTO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE- Recurso conhecido e provido. I-O dano material necessita 

de prova. Demonstrado nos autos o prejuízo sofrido com a aquisição do 

produto, defere-se o dano material. A correção monetária deve ser (INPC), 

a partir da data da aquisição do produto. Os juros moratórios a partir da 

citação válida.II- Estando o valor arbitrado a título de danos morais 

adequado à função a que este se destina, ou seja, caráter pedagógico, 

sem a finalidade de enriquecimento ilícito de quem recebe e nem o 

empobrecimento daquele que paga, mantém-se o valor arbitrado na 

sentença recorrida. III-O Defensor Público não faz jus aos honorários 

advocatícios em seu favor em razão do múnus inerente ao seu cargo, 

equiparado à Magistratura e o Ministério Público. Em se tratando de 

sucumbência, condena-se o vencido nesta verba em favor da Defensoria 

Pública, cuja verba se destina a programar melhor o seu funcionamento. 

Negar esta verba em favor da Defensoria seria extirpar do CPC a regra da 

sucumbência.(Ap 46845/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 26/06/2017)Diante do petitório de fls. 137, deverá a 

exequente no prazo de 15 (quinze) dias apresentar as informações e 

documentos constantes no art. 443, §2º, 444 e eventual termo de 

renúncia, nos termos do §2º do mesmo artigo c/c artigos 445, 446 e 447, 

todos da CNGC/MT.Com o aporte das informações e documentos exigidos, 

o que deverá ser certificado, expeça-se o respectivo ofício 

requisitório.Quedando-se inerte a exequente, certifique-se e conclusos 

para extinção do feito.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65078 Nr: 2325-23.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Ex positis, ante da negativa de paternidade constatada pelo exame 

pericial de fls. 105/108, julgo totalmente procedente a presente ação e, por 

corolário, declaro extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código Processo Civil.Oficie-se o Cartório de 

Registro de Nascimento para que retifiquem o assento da menor, retirando 

o nome do autor e dos avós paternos.Oficie-se, ainda, para modificar o 

nome da infante retirando o sobrenome do Requerente, passando a se 

chamar Emili Koch da Silva, e a inserção dos avós paternos.Isento de 

custas processuais ante a concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36797 Nr: 963-25.2010.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simoni Aparecida Murra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paschoal Rodolfo Delatorre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - 

OAB:12854, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 Vistos etc.

Considerando manifestação da Oficiala de Registro de Imóveis às fls. 

465/466, intimem-se as partes para tomar ciência e requerer o que de 

direito.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000935-59.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (ADVOGADO(A))

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo nº 1000935-59.2018.8.11.0018 EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO SENTENÇA Trata-se de “Ação de Execução de 

Honorários Advocatícios”, movida por ELCIO LIMA DO PRAZO em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO, qualificados nos autos. Após distribuição do 

feito, o exequente peticiona informando equivoco no protocolamento da 

ação, pois é de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

sendo que já tomou tal providencia, distribuindo neste juízo nova execução 

sob nº 1000936-44.2018.811.0018, requerendo a desistência da ação. 

Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Sem delongas, verifico 

dos autos que a parte autora declarou que não possui mais interesse no 

prosseguimento da presente demanda, sendo a extinção do feito medida 

que se impõe. Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Transitada em julgada, certifique-se e arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89429 Nr: 1361-25.2017.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regeene Braz Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencia para o devido cumprimento do mandado, no prazo 

legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 60560 Nr: 3168-22.2013.811.0018

 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: JDd2SdJ, EBdS, EBdS, LBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO BORGES DA SILVA, Filiação: 

Nesterlina Borges da Silva, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

funcionário público municipal. 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: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito pelo abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC. 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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 29 de agosto de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62108 Nr: 4735-88.2013.811.0018

 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: João Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cardoso Sobrinho, Nelita Barbosa de 

Souza, Israel Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório edital de 

citação para o devido cumprimento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 60256 Nr: 2838-25.2013.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Quatro Marcos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRIGORIFICO QUATRO MARCOS LTDA, 

CNPJ: 01311661001415, Inscrição Estadual: 13.287.988-3. 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: 28/05/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em face de FRIGORIFICO QUATRO 

MARCOS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de A 

União, pelo Procurador da Fazenda Nacional que esta subscreve, com 

fundamento na lei 6.380/80, vem propor em face de Quatro Marcos Ltda, 

Execução Fiscal da Dívida Ativa., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12 2 12 000930-46/2012, 12 6 12 

001957-43/2012, 12 6 12 002638-46/2012, 12 6 12 003246-59/2012 (MAIS 

1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 52.097,03 - Valor Atualizado: R$ 52.097,03 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código n° 60256DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se 

de execução fiscal interposta pela UNIÃO em face da empresa QUATRO 

MARCOS LTDA, qualificado nos autos. Foi determinada a citação da 

empresa, restando infrutífera (f. 45). A exequente requereua citação por 

edital e o redirecionamento do feito e inclusão dos sócios administradores 

no polo passivo (fl. 47). É o breve relato. Decido.Ao analisar as cópias das 

CDAs de fls. 07/27, notei que o nome de DOUGLAS SORGE XAVIER 

(pessoa indicada, pelo exequente, para figurar no polo passivo), não foi 

apontado como corresponsável pelas dívidas.Logo, é de lhes conferir 

ilegitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, I do CPC, ensejando o 

indeferimento do pedido de inclusão.Aliás, esse é o entendimento da 

jurisprudência. Confira-se:“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA NO PÓLO PASSIVO DA 

EXECUÇÃO. NOME DO CO-RESPONSÁVEL NÃO INCLUÍDO NA CDA. 

IMPOSSIBILIDADE.I - Constando o nome do co-responsável na CDA, 

afigura-se correta a inclusão do representante da pessoa jurídica no pólo 

passivo da execução fiscal, como devedor solidário. Ademais, tal situação 

permite presumir a legitimidade do título executivo, impondo aos 

executados, nesses casos, o ônus de demonstrar a inexistência de sua 

responsabilidade tributária, conforme entendimento jurisprudencial já 

consagrado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a 

matéria, inclusive, sob o rito do art. 543-C do CPC (REsp 1104900/ES, Rel. 

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 

01/04/2009).II - No caso dos autos, contudo, verifica-se que o nome do 

sócio, ora agravante, não consta na CDA, a impor, assim, a manutenção 

do acórdão recorrido. II - Acórdão recorrido, que se mantém, para as 

finalidades do art. 543-C, § 8º, do CPC.(TRF1.; AG 55617 BA 

2008.01.00.055617-6, Orgão Julgador: OITAVA TURMA, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Julgamento13 de Maio 

de 2011, Publicaçãoe-DJF1 p.660 de 03/06/2011).”No caso dos autos, o 

nome do sócionão consta das CDAs e a execução fiscal somente foi 

proposta contra a pessoa jurídica, portanto, caberá ao Fisco, ao postular o 

redirecionamento, provar a ocorrência de infração à lei, ao contrato social 

ou aos estatutos sociais.Ademais, mesmo que contasse o nome de 

DOUGLAS SORGE XAVIER, necessitaria ainda de comprovar a 

inexistência dos requisitos do art. 135 do CTN, tanto no caso de execução 

fiscal proposta apenas em relação à sociedade empresária e 

posteriormente redirecionada para o sócio administrador, quanto no caso 

de execução proposta contra ambos.Assim, a inclusão do 

corresponsável, na espécie, não é possível posto que a geração da CDA 

não correu em virtude da alegada dissolução irregular da empresa, ou 

infração à legislação tributária.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o 

pedido de inclusão de DOUGLAS SORGE XAVIER no polo passivo da 

demanda.No tocante ao pedido de citação por edital, considerando que a 

parte exequente tentou de todas as formas a citação pessoal da 

executada, cumprido o requisito estampado no enunciado n° 414 da 

súmula do STJ (A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 
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frustradas as demais modalidades), outra alternativa não resta senão o 

deferimento do pedido. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. 

CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como 

pressuposto encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e 

depende de prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de 

citação. 2. No caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a 

citação foi frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado 

no título, conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que 

aponta para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por 

edital, modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de 

instrumento provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; 

Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 

08/11/2012; DEJF 23/11/2012; Pág. 402)Assim,determino a citação por 

edital da parte executada. Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria 

Pública como curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 

257, IV do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessárioÀs 

providências.Em Juara/MT, 14 de agosto de 2018.ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES- Juiz 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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 29 de agosto de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 31293 Nr: 3714-53.2008.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Custódio Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAQUIM CUSTÓDIO JORGE, Cpf: 

33437831968, brasileiro(a), solteiro(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: 17/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de JOAQUIM 

CUSTÓDIO JORGE, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 4019/2006, 4020/2006, 3427/2007, 3428/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

 - Valor Total: R$ 7.506,09 - Valor Atualizado: R$ 7.506,09 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHOCumpra-se na íntegra a decisão de f. 37, 

em especial item "d" e seguintes.Às providências.

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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 29 de agosto de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 31600 Nr: 4434-20.2008.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Molas São Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): POSTO DE MOLAS SÃO MATEUS, CNPJ: 

03946133000143, Inscrição Estadual: 13.195.770-8. 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: 19/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de POSTO 

DE MOLAS SÃO MATEUS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Ação de Execução Fiscal em face de Posto de Molas São 

Mateus Ltda-ME, inscrito(a) no Cpf/MF n.03.946.133/0001-43., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4797/2007, 4798/2007, 

4799/2007, 4800/2007 (MAIS 3 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

 - Valor Total: R$ 3.088,00 - Valor Atualizado: R$ 3.088,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código 31600D E C I S Ã OConsiderando que a parte 

exequente tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, 

cumprido o requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por 

edital. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR 

EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 39, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Em Juara/MT, 14 de agosto 

de 2018.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz 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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 29 de agosto de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 31678 Nr: 331-33.2009.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Carlos da Silva e Cia Ltda., Neuza Aparecida 

da Silva, Jorge Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. CARLOS DA SILVA E CIA LTDA., CNPJ: 

24698623000148, atualmente em local incerto e não sabido NEUZA 

APARECIDA DA SILVA, Cpf: 42027551115, Filiação: Ana Rita Cardoso da 

Silva, data de nascimento: 26/03/1963, brasileiro(a), casado(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido JORGE CARLOS DA SILVA, Cpf: 

39140261972, Rg: 839.865, Filiação: José Jorge da Silva e Maria Zumira 

Araújo da Silva, data de nascimento: 17/11/1961, brasileiro(a), natural de 

Paraíso do Norte-PR, casado(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: 11/02/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. CARLOS DA SILVA E CIA 

LTDA., NEUZA APARECIDA DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4445/2008.

 - Valor Total: R$ 28.807,98 - Valor Atualizado: R$ 28.807,98 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código 31678D E C I S Ã OConsiderando que a parte 

exequente tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, 

cumprido o requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por 

edital. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR 

EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 62, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Em Juara/MT, 13 de agosto 

de 2018.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz 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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2008

Juara, 29 de agosto de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 33063 Nr: 4925-27.2008.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu Correia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMADEU CORREIA DA SILVA, Cpf: 

39225020678, Filiação: Oscar Correia da Silva e de Jovercina Ferreira da 

Silva, data de nascimento: 19/07/1961, brasileiro(a), natural de São José 

da Safira-MG, separado(a) judicialmente, radialista. 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: 19/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de AMADEU 

CORREIA DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Ação de Execução Fiscal em face de Amadeu Correia da Silva, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4374/2006, 

3742/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/12/2006

 - Valor Total: R$ 2.494,77 - Valor Atualizado: R$ 2.494,77 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código 33063D E C I S Ã OConsiderando que a parte 

exequente tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, 

cumprido o requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por 

edital. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR 

EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 53, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Em Juara/MT, 14 de agosto 

de 2018.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz 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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 29 de agosto de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 34384 Nr: 1913-68.2009.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Correa de Mesa-ME, Luiz Paulo 

Correa de Mesa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ PAULO CORREA DE MESA-ME, 

CNPJ: 03937525000146 e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

PAULO CORREA DE MESA, Cpf: 49670972191, brasileiro(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se o executado da penhora realizada nas fls. 41/42.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação de Execução Fiscal com certidão 

de dívida ativa CDA n. 20091625.

Despacho/Decisão: DECISÃO DEFIRO o pleito de fls. 54. Cumprido o 

Provimento do CNJ nº 68 de03 de maio de 2018, expeça-se alvará para 

transferência dos valores penhorados, devendo ser observado a conta 

bancária indicado pelo Procuradoria Geral do Estado.DEFIRO a efetivação 

de busca e penhora on line, no sistema RENAJUD dos veículos indicados 

às fls. 55, sendo a restrição apenas à sua transferência.Promova-se a 

penhora e avaliação dos veículos intimando-se o executado.Após, 

intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, o que 

entender de direito.CUMPRA-SE.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 29 de agosto de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35452 Nr: 2998-89.2009.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. dos Santos Comercio, Vicente Carvalho 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): V. C. DOS SANTOS COMERCIO, CNPJ: 

04125867000124 e atualmente em local incerto e não sabido VICENTE 

CARVALHO DOS SANTOS, Cpf: 17881897104, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se do provimento em anexo, nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o teor do Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono o 

presente feito com vistas à parte requerida, em cumprimento ao contido no 

Provimento 068/2018, CNJ, de 03.05.2018, cuja cópia segue em anexo.

Resumo da Inicial: Execução promovida pela Fazenda Estadual. A dívida 

ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez Lei nº 

6.830/80,artigo 3º.

Despacho/Decisão: DESPACHOVistos, etc.Defiro a intimação por edital (f. 

68v)Expeça-se Alvará para levantamento do valor bloqueado.Após, diga a 

Fazenda.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 07 de agosto de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 37275 Nr: 1443-03.2010.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A de Souza Confeitaria - ME, Valeria Alves 

de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V. A DE SOUZA CONFEITARIA - ME, 

CNPJ: 04503373000136 e atualmente em local incerto e não sabido 

VALERIA ALVES DE SOUSA, Cpf: 83644270163, Rg: 11788631, Filiação: 

Francisco Higino de Souza e de Claudina Alves de Souza, data de 

nascimento: 19/02/1978, brasileiro(a), natural de Assis Chateaubriand-PR, 

divorciado(a), autônoma, Telefone 8404-7446. 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: 20/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de V. A DE SOUZA CONFEITARIA 

- ME e VALERIA ALVES DE SOUSA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de V. A DE SOUZA CONFEITARIA 

- ME e VALERIA ALVES DE SOUSA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER E/OU RECOLHUE A MENOR 

O ICMS, NOS PRAZOS REGULAMENTARES, ANÇADO POR ESTIMATIVA., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1007/2010., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1007/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/01/2010

 - Valor Total: R$ 4.456,00 - Valor Atualizado: R$ 4.456,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 77, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Após, concluso para analise do pedido de penhora online de fls. 

80.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 29 de agosto de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42413 Nr: 2842-33.2011.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carbonizadora Vegetal do Vale do Arinos Ltda, 

Jose Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar Patrono da parte autora para que retire edital para o devido 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73066 Nr: 2690-43.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Iván Zakidalski - 

OAB:39274, Jorge Luis Zanon - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco de Lage 

Landen Brasil S/A em desfavor de Douglas Martin Paes de Barros.

A inicial foi recebida, sendo a parte requerida citada para pagar o débito.

 Entre um ato e outro, consta juntada de acordo entabulado entre as 

partes (f. 701/705) onde o peticionante pugna por sua homologação.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (f. 701/705), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas pelo executado.

Honorários conforme acordado.

Outrossim, DETERMINO que seja oficiado o CRI de Juara para proceder a 

baixa da constrição oriunda deste processo (item 6 do acordo).

Após o transito em julgado, AO ARQUIVO.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101938 Nr: 7759-85.2017.811.0018

 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: Telefonica Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCON JUARA - DIRETOR DO PROCON DE 

JUARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDER MASSAAKI KANAMARU 

- OAB:41075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para contestação.

Após intime-se a parte autora para pugnar o que de direito, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78189 Nr: 1165-89.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceres Agronegócio de Insumos Agrícola 

Ltda-EPP, Rayf Roberto Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

I. Constato que a avaliação juntada aos autos está incompleta, eis que o 

imóvel penhorado não foi avaliado, não constando nos autos seu valor de 

mercado.

II. Assim, determino que a avaliação seja complementada pela Sra. Oficiala.

III. Juntado aos autos o auto de avaliação, intimem-se e executado, via 

postal, para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a 

ausência de manifestação/impugnação será interpretada como 

aquiescência a avaliação.

IV. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os 

litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

 V. Havendo impugnação, venham os autos conclusos.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83983 Nr: 4111-34.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamneto e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Ricardo Ludke dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 D E S P A C H O

Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do petitório de Ref:55, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Após concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105334 Nr: 773-81.2018.811.0018

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafaela Paciello Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Taques Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de Ref:24 pugnado pela autora.

Determino novo mandado de busca e apreensão no endereço indicado 

para fins de apreender caixas com equipamentos odontologicos 

encontrados pelo Sr. Meirinho no cumprimento do mandado anterior.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se os bens em 

mãos da Requerente na forma e sob as penas da lei.

No mais, certifique quanto a citação do requerido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73760 Nr: 3064-59.2015.811.0018

 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: NATURA COSMÉTICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCON JUARA - DIRETOR DO PROCON DE 

JUARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75401 Nr: 3862-20.2015.811.0018

 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: Rosangela Amarante da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.
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O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Considerando que o apelado, intimado, não apresentou suas 

contrarrazões recursais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75413 Nr: 3869-12.2015.811.0018

 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: Luiz Eduardo de Brito Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Considerando que o apelado, intimado, não apresentou suas 

contrarrazões recursais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104136 Nr: 45-40.2018.811.0018

 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: M.R GONÇALVES CAUBELLI, Maria Regina Gonçalves 

Caubelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willy Alberto Heitmann Neto - 

OAB:20.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos termos do 

parágrafo único do artigo 321 do NCPC e por consequência julgo extinta a 

presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do 

NCPC. Sem custas, transitada em julgada, arquive-se com as devidas 

anotações e baixas no relatório.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91035 Nr: 2194-43.2017.811.0018

 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: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Sokano, Cristiane Fernandes Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita.Assim, INTIME-SE a parte demandante para que junte a 

inicial, comprovante de recolhimento das custas judiciais, despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos para 

deliberação.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99514 Nr: 6444-22.2017.811.0018

 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: Shirley Aleixo Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Zanchet Siqueira - 

OAB:23665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Ação Individual de Liquidação de Sentença Coletiva” proposta 

por Shirley Aleixo Ossani em face de Ympactus Comercial Ltda, 

qualificados nos autos.

Afirma que possuiu 1 (uma) conta no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

para adquirir os serviços e garantias prometidos pela empresa liquidada.

Em decisão de f. 285 este Juízo determinou que a parte autora emendasse 

a inicial com a finalidade de adequar o pedido de liquidação de sentença 

para o procedimento comum, nos termos do artigo 319, inciso III, do NCPC, 

sob pena de extinção da ação.

Transcorrido em muito o prazo estipulado, até a presente data não veio 

aos autos manifestação da parte autora, conforme certidão de f. 288.

Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido.

Sem paragens, o presente feito está apto a ser extinto.

Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da parte autora em 

promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem 

resolução do mérito. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito pelo abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do NCPC.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77223 Nr: 794-28.2016.811.0018

 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: Zoraide Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Aparecida Marciano da Silva, Ricardo 

Luis da Silva - ME, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 DESPACHO

 Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

No mesmo prazo, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106660 Nr: 1498-70.2018.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Regularização de Guarda e visitas com pedido de 

guarda provisória, movida por MARCELO GONÇALVES QUILES em 

desfavor de LETÍCIA MACEDO DE SOUZA.
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Recebida a ação, determinou-se a remessa dos autos ao CEJUSC na 

tentativa de conciliar as partes (f. 14).

A sessão realizada restou infrutífera, conforme se extrai do termo de f. 

23.

Porém, logo em seguida as partes acostaram aos autos acordo feito 

extrajudicialmente (f. 27/31).

As partes ajustaram que a guarda ficará com a genitora, sendo que o 

genitor ficará com o menor 2 (duas) vezes na semana (terças e quintas 

das 8h às 18h) e nos finais de semana de forma alternada.

Quanto a pensão, o pai pagará para o filho menor a quantia de R$ 600,00 

(seiscentos reais) o equivalente a 62,5% do salário mínimo vigente. O 

pagamento será realizado todo dia 10 (dez) de cada mês, com inicio em 

10/04/2018, através de depósito bancário na conta de titularidade da 

genitora do menor.

As partes acordaram que as despesas extraordinárias, serão de 

responsabilidade de ambas as partes, ou seja, 50% (cinquenta por cento) 

para cada uma delas, mediante a apresentação de nota fiscal.

O vestuário do menor ficará sob a responsabilidade do pai, quando 

necessário, sendo entregue em espécie e não em dinheiro.

O genitor pagará plano de saúde ao menor.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Não há nos autos aparentemente vícios ou irregularidades capazes de 

gerar prejuízos ao menor, sendo a homologação medida cabível.

Forte em tais fundamentos, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes às f. 27/31, para que produza seus 

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

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitado em Julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

Ciência ao MPE.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70372 Nr: 1442-42.2015.811.0018

 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: VJVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intime-se a parte autora para manifestar nos autos, informando se 

pretende produzir provas nos autos, especificando quais as provas que 

deseja produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73681 Nr: 3003-04.2015.811.0018

 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: Lucineide Pereira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana baptista Gusmão - 

OAB:3127-A

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

Não havendo Juízo de admissibilidade, a tempestividade do recurso será 

analisado pelo Tribunal, conforme sistemática do novo código de ritos.

Abra-se vista ao apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, ex vi artigo 1.010, §1º do CPC.

Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões de tudo 

certificando, REMETAM –SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100720 Nr: 7083-40.2017.811.0018

 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: Ivando Govea Luiz

 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:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Diante do noticiado pelo perito nomeado, informando que o periciando não 

compareceu na perícia médica agendada, DETERMINO sua intimação para 

apresentar justificativa plausível, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de 

sua ausência, sob pena de preclusão da prova.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70991 Nr: 1768-02.2015.811.0018

 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: Gleijcysle Conceição de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE À 

SEGURADA ESPECIAL – TRABALHADORA RURAL, ajuizada por 

GLEIJCYSLE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Em decisão de f. 28 a inicial foi recebida, sendo a autarquia ré citada para 

contestar.

Após contestação, designou-se audiência de instrução e julgamento.

Na referida audiência a patrona da parte autora informou que não possui 

mais contato com a parte autora e pugnou prazo para localizar o paradeiro 

da mesma, não sendo colhida prova testemunhal.

Deferido o pedido, em certidão de f. 72 consta que o prazo foi extrapolado 

e que a patrona da autora manteve-se inerte quanto a sua localização.

Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido.

Sem paragens, o presente feito está apto a ser extinto.

Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da parte autora em 

promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem 

resolução do mérito. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito pelo abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do NCPC.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72291 Nr: 2353-54.2015.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Britania Eletrodomesticos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:12815
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, mantendo a higidez da CDA, o que faço com RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico.Translade-se cópia desta sentença nos autos de 

execução, e, oportunamente, arquivem-se estes autos com as cautelas de 

praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66023 Nr: 3065-78.2014.811.0018

 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: Sait Abrasivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. R de Melo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA AMATES FRANÇA 

TRAMUJAS - OAB:44758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, rejeito os embargos monitórios opostos 

por O. R. DE MELO – ME, e por consequência julgo procedente a ação 

monitória, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 

487, I do CPC, constituindo de pleno direito o titulo executivo, nos termos 

do artigo 702, §8º do CPC e declaro devido o valor de R$ 9.081,43 (nove 

mil e oitenta e um reais e quarenta e três centavos), acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária desde a 

data do vencimento do débito até o efetivo pagamento. Condeno o 

requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor do débito 

atualizado.Sujeitar-se-á o devedor ao acréscimo de 10% sobre o total da 

dívida, nos termos do art. 523 do CPC. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 96726 Nr: 4987-52.2017.811.0018

 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: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Fernandes Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita e determino que a requerida/reconvinte acoste aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante de recolhimento das 

custas processuais.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67671 Nr: 137-23.2015.811.0018

 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: Waldemir Dambróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Roberto C. 

Scacchetti de Castro - OAB:23294-SP

 Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.Demais disso registro que analisando a sentença atacada, 

não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que 

demonstra que os embargos em tela almejam a reforma do mérito do 

julgamento.Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão ou sentença quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, 

portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos.Sobre o 

assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem 

recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não 

padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, 

contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e 

obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da 

matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 18/08/2017).EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não 

constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão 

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição 

(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, 

contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a 

rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).No caso em apreço, trata-se de 

mero inconformismo com a sentença que deverá ser atacada por meio de 

recurso próprio.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO 

todos OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67965 Nr: 278-42.2015.811.0018

 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: Idevaldo Anibal Tomaselli, Alécio Tomazelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murillo Espinolla de Oliveira Lima - OAB:'3127-A, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:4.062

 Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.Demais disso registro que analisando a sentença atacada, 

não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que 

demonstra que os embargos em tela almejam a reforma do mérito do 

julgamento.Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão ou sentença quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, 

portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos.Sobre o 

assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem 

recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não 

padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, 

contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e 

obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da 

matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 18/08/2017).EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não 

constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão 

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição 

(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, 

contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a 

rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).No caso em apreço, trata-se de 

mero inconformismo com a sentença que deverá ser atacada por meio de 

recurso próprio.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de 
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omissão/contradição, REJEITO todos OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79920 Nr: 1947-96.2016.811.0018

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Lisboa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Goes 

Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

INDEFIRO o pleito de Ref. 18, eis que a exequente demonstrou terem se 

esgotadas as tentativas de localizar a parte executada.

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

endereço atualizado do executado sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71994 Nr: 2221-94.2015.811.0018

 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: Amelia Moro de Lima

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

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Considerando que o apelado, intimado, não apresentou suas 

contrarrazões recursais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66237 Nr: 3204-30.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meridiano Fundo de Investimento em Direito Creditorios - 

Multisegmentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cauê Tauan de Souza Yaegashi 

- OAB:357590 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, o que faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC.Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.Após o transito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79901 Nr: 1931-45.2016.811.0018

 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: Jose Roberto Labadessa

 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:

 S E N T E N Ç A Trata-se de ação previdenciária, proposta por JOSÉ 

ROBERTO LABADESSA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos. Juntou documentos de f. 13/17. Em 

decisão de Ref: 37 determinou-se a juntada de requerimento 

administrativo, a parte requerente manteve-se inerte, não apresentando 

referido documento, documento este indispensável para prosseguimento 

da demanda. A parte autora se limitou a presentar julgados da 

desnecessidade da apresentação do requerimento, o que não é o 

entendimento deste Juízo, tampouco do STF. É o relatório. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que inexiste prévio requerimento 

administrativo do benefício pleiteado na inicial, o que enseja a extinção do 

feito em razão da ausência de interesse de agir. Nesse contexto, no 

julgamento do Recurso Extraordinário 631240 o STF pacificou o 

entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários depende 

de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 

a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 

excedido o prazo legal para sua análise. [...] Frise-se, este raciocínio não 

está a exigir o exaurimento da via administrativa, afastado pela Súmula 89 

do STJ, mas tão-somente a provocação da autarquia para manifestar 

previamente sobre o caso, seja negando o protocolo do requerimento ou 

no bojo desse o benefício pretendido. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, 

VI, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais, ante a 

gratuidade da justiça. Transitada em julgado, arquive-se com as 

formalidades de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107463 Nr: 1838-14.2018.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedente o pedido do autor e 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 

487, I do mesmo códex.CONDENO, o vencido/autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o 

valor da causa, devidamente atualizado (art. 85,§2º do CPC). Após o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas 

legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67976 Nr: 285-34.2015.811.0018

 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: João Paulo Alves Bernardes Zacarias Galante

 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:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem custas e honorários, ante a gratuidade 

da justiça.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66172 Nr: 3161-93.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zue Paulo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 DECISÃO INTERLOCUTORIA
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Cadastre-se no sistema Apolo os patronos do requerido.

Considerando o teor da decisão proferida em 14.03.2018 e 11.04.2018, 

pelo colegiado da Segunda Seção do STJ, encaminhada através do Ofício 

Circular nº 052/2018/NUGEP/JLQ e Ofício STJ nº 374/2018-CD2S, que 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados no STJ quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos e, suspendeu o andamento 

de todas as ações em trâmite no país até o início do funcionamento da 

plataforma online criada para adesão do acordo homologado perante o 

STF, DETERMINO a suspensão do presente feito, até o deslinde da 

questão perante o STJ.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66168 Nr: 3157-56.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTORIA

Cadastre-se no sistema Apolo os patronos do requerido.

Considerando o teor da decisão proferida em 14.03.2018 e 11.04.2018, 

pelo colegiado da Segunda Seção do STJ, encaminhada através do Ofício 

Circular nº 052/2018/NUGEP/JLQ e Ofício STJ nº 374/2018-CD2S, que 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados no STJ quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos e, suspendeu o andamento 

de todas as ações em trâmite no país até o início do funcionamento da 

plataforma online criada para adesão do acordo homologado perante o 

STF, DETERMINO a suspensão do presente feito, até o deslinde da 

questão perante o STJ.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66174 Nr: 3163-63.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maquesoel Aparecido Bittencourt

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTORIA

Cadastre-se no sistema Apolo os patronos do requerido.

Considerando o teor da decisão proferida em 14.03.2018 e 11.04.2018, 

pelo colegiado da Segunda Seção do STJ, encaminhada através do Ofício 

Circular nº 052/2018/NUGEP/JLQ e Ofício STJ nº 374/2018-CD2S, que 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados no STJ quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos e, suspendeu o andamento 

de todas as ações em trâmite no país até o início do funcionamento da 

plataforma online criada para adesão do acordo homologado perante o 

STF, DETERMINO a suspensão do presente feito, até o deslinde da 

questão perante o STJ.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80054 Nr: 1994-70.2016.811.0018

 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: Jan Carlos Marques Barbosa

 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:

 D E S P A C H O

Manifeste a parte requerida acerca da juntada de Ref:75.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56108 Nr: 2337-08.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alencar José Fantin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:

 Considerando que a publicação fl.124 (DJEnº10307) não constou os 

advogados da parte autora conforme consta às fl.117-v, em razão da não 

manifestação da parte requerida, conforme certidão fl.122, promovo nova 

intimação, com vistas aos patronos da parte autora para requerer o que 

de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 5836 Nr: 1195-52.2001.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Cesar Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 81120183631580

Documento: 5836-OFICIO 995.2018.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 2ª VARA - JUARA ( SUELI APARECIDA 

MILESKI )

Destinatário: Departamento de Depósitos Judiciais ( TJMT )

Data de Envio: 03/09/2018 15:32:12

Assunto: OFICIO 995.2018 - CÓD. 5836 - VINCULAR VALORES

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-68.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. MANTOVANI - ME (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do endereço atualizado 

do(a) promovido(a), sob pena de arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63467 Nr: 884-07.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lo-Ramy Cruvinel Custodio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22.586, ODUVALDO LOPES FERREIRA - OAB:14196

 Cód. 63467

Vistos.
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Compulsando atentamente os autos, observa-se que os advogados do 

acusado renunciaram ao mandato, requerendo, por conseguinte, a 

notificação do réu (fl. 434).

É cediço que é corolário do princípio constitucional da ampla defesa, o 

direito de o réu escolher livremente seu patrono.

Assim, determino a intimação pessoal do denunciado, para no prazo de 5 

(cinco) dias, constituír advogado, juntando procuração nos autos, ou 

comprovar sua condição de hipossuficiente.

Caso o acusado informe sua hipossuficiência, nomeio a Defensoria 

Pública para promover a sua defesa.

No mais, HOMOLOGO a desistência das testemunhas Wellington Sebastião 

da Costa e José Valter Ferreira dos Santos, conforme pugnado pelo 

Ministério Público (fl. 438).

Após a manifestação do denunciado, abra-se vista à Defesa para 

manifestar eventual desistência ou informar o endereço atualizado das 

testemunhas sobreditas, eis que também foram arroladas para inquirição 

em plenário (fl. 385).

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista a proximidade da Sessão 

Plenária.

 Às providências.

Juara, 03 de setembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 27933 Nr: 490-10.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Aparecido Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Cód. 27933

Vistos.

 Compulsando os autos, denota-se que o reeducando já se encontra 

preso em razão da condenação referente ao processo sob o cód. 16756, 

conforme se verifica pelo executivo de pena de cód. 114868.

Sendo assim, proceda-se a unificação das penas neste executivo e, por 

conseguinte, promova o arquivamento do feito sob o cód. 114868, nos 

termos do art. 1539 da CNG.

Art. 1.549. Sobrevindo nova condenação ao Reeducando à pena privativa 

de liberdade, qualquer que seja a pena imposta, serão a nova Guia de 

Execução e suas peças obrigatórias (artigo 106 da LEP) simplesmente 

juntadas nos autos da Execução já em andamento, anotando-se no 

Distribuidor e na autuação originária, procedendo-se ao cálculo de 

unificação das penas e doravante prosseguindo a Execução Penal em 

seus atos posteriores. Este procedimento será adotado tantas vezes 

quanto forem as condenações que sobrevierem à Execução Penal 

originária. (sem grifo no original)

No mais, cancelo a audiência designada anteriormente.

Após a unificação das penas, confeccione novo cálculo e abram-se 

vistas às partes para se manifestarem.

 Transladem-se as cópias necessárias, bem como procedam ao já 

determinado no feito de cód. 114868.

Reclassifique o grau de urgência (réu preso).

Cumpra-se.

Juara-MT, 03 de setembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001175-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HUENDEL ROLIM WENDER (ADVOGADO(A))

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001175-27.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO CARTA PRECATÓRIA V I S T O 

S. Intime-se a parte autora para que nos termos do artigo 260, inciso II, do 

CPC, complemente a missiva juntando aos autos cópia da peça de defesa 

apresentada pelo requerido, bem como comprove o recolhimento das 

custas processuais devidas, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução 

do expediente. Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, designo 

audiência para oitiva da testemunha, para o dia 10 de setembro de 2018, 

às 15 horas. Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato. 

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, 30 

de agosto 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)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DA REFERIDA CARTA 

PRECATÓRIA, NO(S) BAIRRO(S) DO SETOR INDUSTRIAL. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001246-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR TOMAZINI (REQUERENTE)

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA BERTOLDI TOMAZINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001246-29.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: LEONIR TOMAZINI REQUERIDO: ANGELICA BERTOLDI 

TOMAZINI Vistos. Conforme se infere da inicial, o requerente, ao 

argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do NCPC, 

considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intimem-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, 

NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. Juína/MT, 30 de agosto de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001303-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI FERREIRA MUNARETTO (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 421 de 571



IVANIR MUNARETTO (AUTOR(A))

EDER HERMES (ADVOGADO(A))

JANETE MUNARETTO MORAIS (AUTOR(A))

ERMINIO JOSE MORAIS DO PRADO (AUTOR(A))

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (ADVOGADO(A))

JULIO ANTONIO MUNARETTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIDALINA MILOCA DRESCH RIGODANZO (RÉU)

ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO (RÉU)

MAXIMO RIGODANZO (RÉU)

FABIANA RIGODANZO BERRETTA (RÉU)

LUCIANA RIGODANZO (RÉU)

IVAN LUIS RIGODANZO (RÉU)

ESPOLIO DE ARLY RIGODANZO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001303-47.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): JULIO ANTONIO MUNARETTO, ROSENI FERREIRA 

MUNARETTO, JANETE MUNARETTO MORAIS, ERMINIO JOSE MORAIS DO 

PRADO, IVANIR MUNARETTO RÉU: ESPOLIO DE ARLY RIGODANZO, 

ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO, FRIDALINA MILOCA DRESCH 

RIGODANZO, FABIANA RIGODANZO BERRETTA, LUCIANA RIGODANZO, 

MAXIMO RIGODANZO, IVAN LUIS RIGODANZO VISTOS. Conforme se 

infere da inicial, os requerentes, ao argumento de não possuirem 

condições financeiras para arcar com as custas e despesas de ingresso, 

pleitearam a concessão do benefício processual da gratuidade de justiça. 

De acordo com o Art. 98 do NCPC, considera-se necessitada a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios. Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da 

República dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. 

do NCPC, que trata da assistência judiciária aos necessitados, deve ser 

interpretado tendo por base a Constituição da República, razão pela qual a 

parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. 

Desta forma, intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis (Art. 219, NCPC), completarem a inicial, juntando documentos 

que comprovem a hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a 

análise do pedido – forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Após, tornem os 

autos conclusos para deliberações. Às providências. Juína/MT, 30 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001303-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI FERREIRA MUNARETTO (AUTOR(A))

IVANIR MUNARETTO (AUTOR(A))

EDER HERMES (ADVOGADO(A))

JANETE MUNARETTO MORAIS (AUTOR(A))

ERMINIO JOSE MORAIS DO PRADO (AUTOR(A))

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (ADVOGADO(A))

JULIO ANTONIO MUNARETTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIDALINA MILOCA DRESCH RIGODANZO (RÉU)

ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO (RÉU)

MAXIMO RIGODANZO (RÉU)

FABIANA RIGODANZO BERRETTA (RÉU)

LUCIANA RIGODANZO (RÉU)

IVAN LUIS RIGODANZO (RÉU)

ESPOLIO DE ARLY RIGODANZO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001303-47.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): JULIO ANTONIO MUNARETTO, ROSENI FERREIRA 

MUNARETTO, JANETE MUNARETTO MORAIS, ERMINIO JOSE MORAIS DO 

PRADO, IVANIR MUNARETTO RÉU: ESPOLIO DE ARLY RIGODANZO, 

ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO, FRIDALINA MILOCA DRESCH 

RIGODANZO, FABIANA RIGODANZO BERRETTA, LUCIANA RIGODANZO, 

MAXIMO RIGODANZO, IVAN LUIS RIGODANZO VISTOS. Conforme se 

infere da inicial, os requerentes, ao argumento de não possuirem 

condições financeiras para arcar com as custas e despesas de ingresso, 

pleitearam a concessão do benefício processual da gratuidade de justiça. 

De acordo com o Art. 98 do NCPC, considera-se necessitada a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios. Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da 

República dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. 

do NCPC, que trata da assistência judiciária aos necessitados, deve ser 

interpretado tendo por base a Constituição da República, razão pela qual a 

parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. 

Desta forma, intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis (Art. 219, NCPC), completarem a inicial, juntando documentos 

que comprovem a hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a 

análise do pedido – forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Após, tornem os 

autos conclusos para deliberações. Às providências. Juína/MT, 30 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001252-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIS HOFFMANN (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001252-36.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: SILVIO LUIS HOFFMANN 

VISTOS. 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 CPC, com 

fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial 

e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e realização 

de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do 

Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da 

requerente e a citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu 

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). Havendo desinteresse da 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 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 pela autora (CPC art. 344). Saliento que o 

mandado deverá conter apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

NCPC). Às providências. Juína/MT, 30 de agosto de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001265-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI NOATTO (AUTOR(A))

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR CORSI DE SOUZA NOATTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001265-35.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): ARLEI NOATTO RÉU: JOAO VITOR CORSI DE SOUZA NOATTO 

VISTOS. Conforme se infere da inicial, o requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas de 

ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da gratuidade de 

justiça. De acordo com o Art. 98 do NCPC, considera-se necessitada a 
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pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e 

qualquer pedido de assistência. Desta forma, intimem-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, NCPC), completar a 

inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

com o fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do Art. 99, do 

NCPC. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. Juína/MT, 30 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1001308-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO (ADVOGADO(A))

GRACIELE DE OLIVEIRA ENEDINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL SANTANA TEIXEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001308-69.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): GRACIELE DE OLIVEIRA ENEDINO RÉU: NATANAEL SANTANA 

TEIXEIRA VISTOS. Cuida-se de ação guarda e alimentos promovida por 

Maria Luiza de Oliveira Santana, neste ato representada por sua genitora, 

Graciele de Oliveira Enedino, em face de Natanael Santana Teixeira, 

postulando em sede de tutela de urgência a fixação de alimentos 

provisórios na quantia equivalente a 30% dos rendimentos brutos do 

requerido, acrescido de 50% de eventuais despesas extraordinárias. 

Alega a requerente ser fruto da união matrimonial de sua genitora com o 

requerido, sendo que após a separação do casal, passou a residir 

unicamente com sua genitora, sendo ela a maior responsável em suprir 

suas necessárias básicas e financeiras. Posta a questão, há que se 

salientar, desde logo, que o dever de alimentar, de cuidar, de zelar, 

advém, a par de impositivos de ordem natural e moral, do próprio sistema 

normativo nacional, que no art. 1566, do Código Civil, estabelece, como 

instrumento de proteção da família diversos deveres dos cônjuges, dentre 

eles o sustento, a guarda e a educação dos filhos, o que se reitera no art. 

1703 do mesmo Codex, ao salientar que pais separados devem, 

conjuntamente, contribuir ativamente na educação e manutenção de seus 

filhos. É de se relembrar que o art. 1.694 do Código Civil positivou, 

expressamente, o princípio da proporcionalidade nas obrigações 

alimentares, consagrando a regra do binômio necessidade do 

alimentado/possibilidade do alimentante como norte ao magistrado na 

fixação das prestações alimentares. Sobre o tema, Caio Mário da Silva 

Pereira assim preleciona: "Os alimentos hão de ter, na devida conta, as 

condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: 

serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada. Não tem cabida exigi-los além do que o 

credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem 

pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua 

família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar 

necessidades maiores (§ 1º do art. 1.964)" (Instituições de Direito, 14. ed., 

de acordo com o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pág. 

498) Atento às condições pessoais do alimentante e da alimentada, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em 

virtude da prova do parentesco acostada aos autos, bem como pela 

ausência de provas das condições financeiras do requerido. O valor 

acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada 

mês, na conta indicada pela genitora, ou quitado, mediante recebido, 

diretamente à genitora da menor, sendo devido a partir da citação do 

requerido. Ante a manifestação expressa da requerente sobre o interesse 

na realização de audiência de autocomposição, DETERMINO a remessa do 

presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte 

requerida para comparecimento na audiência de conciliação prévia (art. 

334, § 5º do NCPC), salientando-se que o prazo para defesa passará a 

decorrer da aludida audiência, devendo o requerido se fazer representado 

por advogado particular. Caso não tenha condições financeiras de 

constituir defensor nos autos, a parte deverá comparecer previamente na 

Diretoria do Foro desta Comarca de Juína/MT, munida documentação 

comprobatória da sua hipossuficiência financeira, para análise da 

possibilidade de nomeação de Advogado (a) dativo em seu favor. Faça 

constar no mandado às advertências legais. Defiro o benefício da justiça 

gratuita na medida em que a requerente está assistida por advogado 

dativo, fazendo presumir a hipossuficiência de meios para arcar com as 

despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à sua 

manutenção. Tratando-se de ação versando sobre interesse de menor, 

determino o processamento da lide em segredo de justiça (art. 189, II, do 

CPC). Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 30 de agosto de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000669-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMIVALENTES MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que as guias de recolhimento das custas processuais juntada na 

ID. 15108128 não condiz com as custas para a distribuição da carta 

precatória neste juízo deprecado. Deve o autor juntar a guia devida 

r e t i r a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000878-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (AUTOR(A))

JULIANO CRUZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

BIANCA BERGAMIN MONDADORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ANTONIO MOREIRA (RÉU)

 

INTIMAR da Audiência de Conciliação/Mediação redesignada para o dia 

11/10/2018 às 8h30min, na sala de audiências do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC - Juína-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000878-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (AUTOR(A))

JULIANO CRUZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

BIANCA BERGAMIN MONDADORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ANTONIO MOREIRA (RÉU)

 

INTIMAR da Audiência de Conciliação/Mediação redesignada para o dia 

11/10/2018 às 8h30min, na sala de audiências do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC - Juína-MT.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000155-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. Z. D. (ADVOGADO(A))

M. G. F. (ADVOGADO(A))

V. P. M. (EXEQUENTE)

J. D. A. N. (ADVOGADO(A))

A. G. L. (ADVOGADO(A))

M. A. P. (EXEQUENTE)

S. P. D. A. G. (ADVOGADO(A))

E. P. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. M. (EXECUTADO)

J. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000155-35.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: EMANUELLY PADILHA MARTINS, VITTOR PADILHA 

MARTINS, MARINEZ ANANIAS PADILHA EXECUTADO: ELESSANDRO 

FERREIRA MARTINS VISTOS. Conforme se infere da certidão, o executado 

foi intimado em cartório da decisão de ID. 10653027, que fixou o prazo de 

03 dias para pagamento do débito alimentar, bem como de que a advogada 

dativa nomeada para lhe patrocinar, declinou do encargo, oportunidade em 

que reafirmou sua hipossuficiência financeira e requereu a nomeação de 

outro defensor em seu favor. Ante ao declínio da advogada dativa 

nomeada, nomeio para desempenhar o encargo o(a) advogado(a) Jessica 

Rodrigues de Souza, OAB/MT 22870/O. Intime-se a causídica para tomar 

ciência da presente nomeação, bem como para manifestar o que entender 

de direito. Considerando que a decisão que nomeou o(a) advogado(a) 

Hilonês Nepomuceno não arbitrou honorários em seu favor, fixo-os, desde 

já, no valor equivalente à 01 URH pelos trabalhos desempenhados até a 

presente data, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados 

do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 

09/2007-CGJ. No mais, aguarde-se o decurso do prazo concedido para 

adimplemento do débito alimentar. Às providências. Juína/MT, 31 de agosto 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001282-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. (REQUERENTE)

J. L. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. V. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº 1001282-71.2018.8.11.0025 REQUERENTE: 

CAROLINA MACHRI REQUERIDO: LEANDRO APARECIDO VIANA TIROLTI 

VISTOS. Cuida-se de ação de busca e apreensão aviada por Carolina 

Machri em face de Leandro Aparecido Viana Tirolti, assinalando, em 

síntese, que reside na cidade de Umuarama/PR e que detinha a guarda da 

menor Manuela Machri Tirolti em razão de acordo firmado com o requerido 

perante o CEJUSC desta comarca. Aduz o requerido solicitou que a menor 

passasse um tempo com ele em Juína, de julho a dezembro/2017, o que 

restou anuído pela autora, cuja data combinada para ‘devolução’ da 

criança seria 15.12.2017. Relata que na data prevista para entrega da 

infante o requerido não a devolveu, e que, vem tentado de forma amigável 

retomar a guarda da criança, porém, o demandado se recusa entregá-la 

ao argumento que possui a guarda provisória. Afirma, ainda, que a menor 

tem manifestado desejo de voltar a residir com a autora, por meio de 

conversas com parentes próximos e via aplicativo whatsapp. É o relato 

necessário. Decido. De proêmio, calha registrar que tramita neste juízo 

ação de modificação de guarda ajuizada pelo requerido em 27.09.2017, 

registrada sob n. 1001181-68.2017.8.11.0025, na qual foi deferida, em 

sede de tutela de urgência, a guarda provisória da infante Manuela Machri 

Tirolti em favor do pai. Assim, diante do atual panorama do litígio que 

envolve as partes, o indeferimento da tutela pretendida é medida que se 

impõe. Digo isso, porque não caberia busca e apreensão da criança com 

posterior entrega a mãe, já que ao pai foi conferida a guarda provisória em 

razão do quadro fático revelado naqueloutra ação, o que significa dizer 

que nada há de ilegal na conduta do requerido para ensejar medida tão 

drástica como retirada abrupta e repentina da menor da rotina vivenciada 

na companhia do pai. Ademais, pelos relatórios apresentados na ação de 

modificação de guarda foi possível constatar que a infante está adaptada 

a atual dinâmica familiar, bem como manifestou estar contente com a 

escola frequentada e com os amigos, tendo expressado, ainda, seu 

desejo de permanecer sob a guarda do pai em razão do comportamento 

agressivo de sua genitora, tornando evidente que, nesse momento, o 

retorno da sua guarda física para autora é medida extrema e vai de 

encontro ao seu bem estar. Ressalte-se que por estarmos a tratar de 

custódia, criação, educação e desenvolvimento de uma 

criança/adolescente, necessário é recordar que o princípio do melhor 

interesse não permite que ações e medidas judiciais transformem a vida 

da pessoa em proteção num vai e vem desenfreado, porque a 

estabilidade, a rotina, a disciplina do cotidiano são essenciais à formação 

do caráter infantil. E aqui não se diga que se cuida de decisão que 

estimula o dissenso, porque incentivaria a parte que pretende a guarda 

unilateral a manter-se irascível e belicosa, uma vez que a decisão que 

conferiu ao requerido/pai a guarda tem caráter provisório e pode ser 

revista a qualquer tempo, optando-se pela mantença do status quo aferido 

pela equipe multidisciplinar do juízo, até que se angularize a lide, e 

realizem-se as provas e estudos técnicos necessários à compreensão 

integral do quadro vivido entre os litigantes e sua filha, em homenagem à 

ideia de melhor interesse da infante e não em beneficio deste ou daquele 

genitor. Enfim, o que é preciso ser delimitado nessa quadra é que, a par do 

aparente desacordo das partes em relação a guarda da infante, não há 

convicção – ao menos em sede prelibatória – da necessidade de resgatar 

a infante da situação atualmente vivenciada. Assinalando que a ideia de 

‘melhor interesse da criança’ também, e principalmente, passa pela 

preservação de parâmetros, valores e circunstâncias da vivência e da 

rotina do menor, se-me afigura desmedido e nada salutar transformar o 

cotidiano de uma pessoa em desenvolvimento, com somente 06 anos de 

idade, em um intenso ir e vir, em um redemoinho de emoções e 

experiências, com mudanças repentinas e seguidas de residência, de 

amigos, de escola, etc. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

requestado. Por conseguinte, promova-se a citação do demandado, 

cientificando-o, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação a ser designada pelo CEJUSC (art. 

695, § 2º do CPC). Consigne-se, NO MANDADO, que não havendo 

autocomposição, sai a ré intimada 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, CPC). Havendo desinteresse da 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), 

salientando, ainda, que, o não comparecimento injustificado da parte 

autora ou da 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 pela autora 

(CPC, art. 344). Defiro os benefícios da justiça gratuita na medida em que 

os documentos carreados fazem presumir o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento da medida. Sem prejuízo, promova a 

secretaria o agrupamento desta ação com a de n. 

1001181-68.2017.8.11.0025, para que tramitem de forma conjunta a fim de 

evitar decisões conflitantes. Cumpra-se, ecpedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001181-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. (ADVOGADO(A))

D. T. D. S. (ADVOGADO(A))

L. A. V. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001181-68.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

LEANDRO APARECIDO VIANA TIROLTI REQUERIDO: CAROLINA MACHRI 

VISTOS. Indefiro, o pedido de busca de endereço da requerida formulado 

pelo autor (id. 14994309), tendo em vista que a ré ajuizou recentemente 

uma ação que foi registrada sob n. 10012-82.2018.8.11.0025 na qual 

consta seu atual endereço. Assim, em observância aos princípios da 

economia e celeridade dos autos processuais determino que promova-se 

a citação da requerida, no seguinte endereço: Rua Adélia Baldon Buzeli, 

Nº1862, Parque Residencial Itália, em Umuarama/PR. Providencie a 

secretaria a designação de nova data para realização da audiência de 

mediação, devendo ser observada a mesma data agendada nos autos 

acima mencionados (n. 10012-82.2018.8.11.0025). No mais, prossiga no 

cumprimento da decisão de id.13115792. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 131757 Nr: 12003-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDSC, RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA 

O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14H00MIN, A SER REALIZADA NO 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - 

CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130031 Nr: 2510-35.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIVALDO LINS SANZOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EMBARGANTE/AUTORA 

PARA COMPARECER EM SECRETARIA, A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO 

DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130036 Nr: 2515-57.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EMBARGANTE/AUTORA 

PARA COMPARECER EM SECRETARIA, A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO 

DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130059 Nr: 2529-41.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EMBARGANTE/AUTORA 

PARA COMPARECER EM SECRETARIA, A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO 

DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 139755 Nr: 3246-19.2018.811.0025

 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: DEVANIR AGUERA, EDINA ANTONIA SOUTIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO FRANCISCO SCHMIDT, JAQUELINE 

SANTOS SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEUZA SOUZA ESTRELA - 

OAB:OAB/PR 46.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18.850/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS COMPLEMENTARES, NO PRAZO 

LEGAL, NOS TERMOS DO ITEM "C" DA DECISÃO DE FLS. 105/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130070 Nr: 2535-48.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENOVILDE BUCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EMBARGANTE/AUTORA 

PARA COMPARECER EM SECRETARIA, A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO 

DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129362 Nr: 2134-49.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARÇA TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EMBARGANTE/AUTORA 

PARA COMPARECER EM SECRETARIA, A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO 

DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130035 Nr: 2514-72.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO PIRES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EMBARGANTE/AUTORA 

PARA COMPARECER EM SECRETARIA, A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO 

DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 131269 Nr: 3348-75.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDE SIMIONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EMBARGANTE/AUTORA 

PARA COMPARECER EM SECRETARIA, A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO 

DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 29418 Nr: 1227-94.2005.811.0025

 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: MARLI JUVENIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001200-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. N. (ADVOGADO(A))

V. G. D. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALBINO AFONSO DA SILVA OAB - 052.130.071-12 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001200-40.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a inicial, vez 

que preenchido os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, ambos do 

CPC. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 

99, §3º, ambos do CPC. Intime-se pessoalmente o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 

618,02 (seiscentos e dezoito reais e dois centavos), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão, além de 

protesto judicial do presente título, nos termos do art. 528, §3º, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 21 de 

agosto de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº 1000643-53.2018.8.11.0025 Vistos etc. Denota-se 

dos autos que os documentos solicitados pelo autor são comuns às 

partes, e comprovada a resistência da instituição financeira à pretensão 

exibitória, vislumbro que o pronunciamento judicial favorável é medida que 

se impõe neste momento, já que o autor visa tão somente conhecer os 

termos dos vários negócios jurídicos celebrado junto à ré. Assim sendo, 

DEFIRO o requerimento de exibição de documentos formulado pelo autor 

em sua cautelar (id. 13150103), em sua ação principal (id. 13983607), bem 

como na petição (id. 14246422), visto que os documentos almejados são 

fundamentais para embasar a ação principal que já encontra-se distribuída 

(id. 13983607), devendo a empresa ré apresentar tais documentos no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data da intimação, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Já no tocante à liberação do bem 

dado em garantia na cédula de crédito bancário e à exclusão do nome do 

autor dos órgãos de proteção ao crédito, entendo serem perfeitamente 

possíveis tais pedidos, tendo em vista o depósito judicial do montante total 

da execução (caução - id. 13804360), razão pela qual também DEFIRO os 

referidos pedidos, devendo a empresa ré providenciar a liberação do bem 

dado em garantia na cédula de crédito bancário e a exclusão do nome do 

autor dos órgãos de proteção ao crédito no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, a contar da data da intimação, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada. Outrossim, INTIMEM-SE as partes para comparecimento em 

audiência de conciliação/mediação, com a presença do conciliador 

credenciado, a ser marcada conforme disponibilidade em agenda pela 

Secretaria do Juízo (CEJUSC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 27 de agosto de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº 1000643-53.2018.8.11.0025 Vistos etc. Denota-se 

dos autos que os documentos solicitados pelo autor são comuns às 

partes, e comprovada a resistência da instituição financeira à pretensão 

exibitória, vislumbro que o pronunciamento judicial favorável é medida que 

se impõe neste momento, já que o autor visa tão somente conhecer os 

termos dos vários negócios jurídicos celebrado junto à ré. Assim sendo, 

DEFIRO o requerimento de exibição de documentos formulado pelo autor 

em sua cautelar (id. 13150103), em sua ação principal (id. 13983607), bem 

como na petição (id. 14246422), visto que os documentos almejados são 

fundamentais para embasar a ação principal que já encontra-se distribuída 

(id. 13983607), devendo a empresa ré apresentar tais documentos no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data da intimação, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Já no tocante à liberação do bem 

dado em garantia na cédula de crédito bancário e à exclusão do nome do 

autor dos órgãos de proteção ao crédito, entendo serem perfeitamente 

possíveis tais pedidos, tendo em vista o depósito judicial do montante total 

da execução (caução - id. 13804360), razão pela qual também DEFIRO os 

referidos pedidos, devendo a empresa ré providenciar a liberação do bem 

dado em garantia na cédula de crédito bancário e a exclusão do nome do 

autor dos órgãos de proteção ao crédito no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, a contar da data da intimação, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada. Outrossim, INTIMEM-SE as partes para comparecimento em 

audiência de conciliação/mediação, com a presença do conciliador 

credenciado, a ser marcada conforme disponibilidade em agenda pela 

Secretaria do Juízo (CEJUSC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 27 de agosto de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se o advogado da parte requerida 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. JUÍNA, 3 de setembro 

de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 
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78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130377 Nr: 2757-16.2017.811.0025

 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 PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARQUES DOS SANTOS, 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.861-A

 INTIME-SE o requerido para que comprove nos autos em 05 (cinco)dias o 

Pagamento das parcelas acordadas em audiência.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101672 Nr: 2649-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Ante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o 

acusado CLEVERSON PACHECO RIBEIRO da acusação a ele imputada, 

nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.Transitado em 

julgado a sentença, e observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE.Tendo em vista a atuação do advogado Dativo Dr. Rafael 

Gil Silva para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a 

efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10 URH’s. 

SIRVA a presente como título executivo sem a necessidade de expedição 

de certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.INTIME-SE o acusado e a 

defesa.CIÊNCIA ao Ministério Público.P.I.C.Juína/MT, 24 de agosto de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138524 Nr: 12095-07.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDILEY ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 551, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138582 Nr: 5645-48.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA - 

OAB:

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 279, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3894 Nr: 11-21.1993.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos. Considerando a informação retro, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) 

dias para comprovação da aludida impossibilidade e REDESIGNO a sessão 

do júri para o dia 10/10/2018, às 9h, justificando-se a sessão 

extradiordinária fora da agenda do COJE dadas as múltiplas 

redesignações deste júri. E com agradecimentos aos presentes, convidou 

a todos para a próxima sessão de julgamento. Do que, para constar, foi 

lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai, devidamente, 

assinada. SAEM os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130882 Nr: 3104-49.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 120, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132968 Nr: 4449-50.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MORAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos,

Em visita realizada no CDP local (20/05/2018), o acusado FERNANDO 

MORAES DOS SANTOS solicitou informações sobre o andamento 

processual destes autos, e situando a questão, o processo está apto à 

julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

 Assim, dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o jurado, em 

seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões 

posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do 

processo”.

Nessa perspectiva, DETERMINO que seja formado expediente 

exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de pronúncia, das 

decisões posteriores e do relatório do processo.

DESIGNO o dia 06/11/2018, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares.

INTIME(M)-SE o(s) pronunciado(s) e seu(s) Advogado(a, s), assim como o 

Ministério Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela 

Defesa dos pronunciados, assim como pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à(s) Defesa(s).

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128817 Nr: 1801-97.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos. REDESIGNO a audiência para o dia 04/12/2017, às 14h. INTIME-SE 

a testemunha Anderson Claudiano. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO (ADVOGADO(A))

CRISTOVAO ANGELO DE MOURA (ADVOGADO(A))

NELSON PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/10/2018 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001270-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO (ADVOGADO(A))

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/10/2018 às 13h40min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000606-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS (AUTOR(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS SOBRE OS LAUDOS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001142-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS MODESTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BATISTA RAMOS MODESTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JESUINO JESUS DA SILVA (TESTEMUNHA)

MILTON MODESTO (TESTEMUNHA)

WILSON JOSE CARNEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001142-79.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS MODESTO REQUERIDO: MARIA HELENA 

BATISTA RAMOS MODESTO Vistos. Considerando a justificativa, 

comprovada documentalmente, nos termos do art.362, CPC, DEFIRO o 

pleito de ID 15082349 para o fim de redesignar a audiência para oitiva das 

testemunhas pra o dia 04/10/2018 às 15h00min. Desnecessária as 

intimações pessoais das testemunhas, ante o comprometimento do 

causídico em trazê-las espontaneamente, sendo o não comparecimento 

interpretado como desistência, consoante disposto no art.455,CPC. Em 

seguida, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 31 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000686-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

LUCAS BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

Vistos. Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do 

CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da 

prova. De pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela 

Autarquia demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, 

incabível no presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será 

a partir de 2018, não havendo que se falar em quinquênio. Assim, 

analisadas e afastadas as prejudiciais, DOU POR SANEADO O 

PROCESSO, passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, 

repise-se, a parte demandante pugnou pela produção de prova 

testemunhal, enquanto a Autarquia Federal pugnou pelo depoimento 

pessoal da parte autora sob pena de confesso. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos 

controvertidos: a) qualidade de trabalhador rural ainda que descontínuo b) 

regime de economia familiar e c) período de tempo que trabalhou no 

campo. Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, bem como DETERMINO a 

intimação da parte autora para o pertinente depoimento pessoal, devendo 

seu advogado informar ou intimar as testemunhas da data, horario e local 

da realização da solenidade, salvo exceções legais, sendo o não 

comparecimento presumido como desistência, nos termos do que 

preceituado pelo art.455, CPC. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02/10/2018, às 14h00min. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000686-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

LUCAS BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para comparecer na 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia Tipo: Instrução 

e Julgamento Sala: Gabinete Data: 02/10/2018 Hora: 14:00, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000552-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

JOSE HERCULES ARDAIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do 

CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da 

prova. De pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela 

Autarquia demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, 

incabível no presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será 

a partir de 2018, não havendo que se falar em quinquênio. Assim, 

analisadas e afastadas as prejudiciais, DOU POR SANEADO O 

PROCESSO, passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, 

repise-se, a parte demandante pugnou pela produção de prova 

testemunhal, enquanto a Autarquia Federal pugnou pelo depoimento 

pessoal da parte autora sob pena de confesso. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos 
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controvertidos: a) qualidade de trabalhador rural ainda que descontínuo b) 

regime de economia familiar e c) período de tempo que trabalhou no 

campo. Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, bem como DETERMINO a 

intimação da parte autora para o pertinente depoimento pessoal, devendo 

seu advogado informar ou intimar as testemunhas da data, horario e local 

da realização da solenidade, salvo exceções legais, sendo o não 

comparecimento presumido como desistência, nos termos do que 

preceituado pelo art.455, CPC. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02/10/2018, às 14h30min. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000552-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

JOSE HERCULES ARDAIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para comparecer na 

audiência designada Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Gabinete Data: 

02/10/2018 Hora: 14:30, fazendo-se acompanhar da parte autora e 

testemunhas, conforme determinado pela portaria nº 053/2016.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001306-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

P. F. D. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Beneficio de Amparo 

Assistencial ao Portador de Deficiência Incapacidade com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por PABLO FERNANDO DUARTE 

RONDINI, brasileiro, menor impúbere, estudante, devidamente 

representado pela sua genitora ÉRICA DUARTE RONDINI, contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos, alegando em resumo, que é portador de deficiência, não havendo 

como prover renda necessária ao seu sustento e de sua família, razão 

pela qual pleiteia o benefício de prestação continuada. A inicial veio 

instruída com os documentos de id nº 15121059/ 15121075. Os autos 

vieram conclusos. De pronto, em que pese a 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 de discutir o reconhecimento de direito indisponível, 

passando a analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo 

disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Explico. O conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido, uma vez que a 

concessão do Amparo Assistencial ao Deficiente prescinde da 

comprovação, ainda que por meio de indícios na atual fase processual, da 

hipossuficiência econômica e da deficiência, o que nos autos não restou 

convalidado. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual corrente 

jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “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)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, embora traga aos autos indícios 

da incapacidade alegada por meio dos atestados médicos, não consta 

prova equivalente à hipossuficiência necessária à concessão do amparo 

pretendido, necessitando assim o feito de maior dilação probatória. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem um 

cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente 

de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. Como quesitos do Juízo, o expert deverá 

responder: 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental? 

2. Qual ou quais? 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para 

todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio 

sustento? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 

2º, Decreto 6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? 

Há prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em 

caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 5. Sendo 

portador de alguma doença, é possível estimar as datas prováveis do 

início e do término? 6. O grau de incapacidade da autora e parcial ou total? 

A incapacidade e temporária ou permanente? 7. A parte autora necessita 

de intervenção cirúrgica? ENCAMINHEM-SE os quesitos. No mesmo passo, 

NOTIFIQUE-SE o Assistente Social, para que proceda ao estudo social na 

residência da autora, devendo verificar se a autora preenche os 

requisitos do art. 20 e seus dispositivos, da Lei 8.742/93. Apresentado o 

resultado da perícia e o laudo psicossocial, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da 

perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. Por fim, CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de setembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001333-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS BRENTAN DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Auxílio-Doença com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por FRANCIS BRENTAN DOS SANTOS contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

15133512/15134053. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a 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 de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos de id nº 15133980, verifica-se a necessidade de a 

parte autora se afastar das atividades laborais, ante a doença a que está 

acometida. Já no que se refere à qualidade de segurada, tal também resta, 

ainda que sumariamente demonstrada, diante da autora ter recebido 

benefício até o mês de julho do corrente ano. Dessa forma, sob a ótica de 

um juízo de cognição sumária, a parte autora merece a restabelecimento 

do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei n. 

8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 03 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 20794 Nr: 1031-69.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandre Zequini Borges de Campos, Helio 

Borges de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, Certifico, intimo o advogado da parte autora, para 

manifestar no prazo legal, acerca da certidão de fls. 194, a seguir 

transcrita: Certifico que dirigi-me até a antiga Rua Machado de Assis e 

atual Rua Ana Chiarelli Possavatis, mas não localizei o nº 263 constante 

no r. mandado, procurei pelos Devedores: Vandre Zequini Boreges de 

Campos e Hélio Borges de Campos, mas não os encontrei, fui informado 

pelas moradoras naquela rua Sra. Regina e a Sra. Mary Parcatu, as quais 

alegaram desconhecer os devedores, por não os ter localizados e estar 

os mesmos em local não sabido, DEIXEI de CITÁ-LOS e devolvo o presente 

à Central de Mandados para os devidos fins. Dou fé. Mirassol D’oeste-MT, 

28 de agosto de 2018. Adelson José de Matos, Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 03 de Setembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253838 Nr: 5133-17.2017.811.0011

 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:20.495/A

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do embargado foi intimado via DJE, 

conforme publicação juntada às fls. 33, deixando fluir o prazo, sem 

manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 03 de Setembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259553 Nr: 1662-56.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiley Tarcila Victorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joâo Domingos Iesenco, Dirce Ana Perini 

Iesenco, Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Lucia Oliviera de 

Amorim - OAB:5272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

119/140, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 03 de Setembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245854 Nr: 1021-05.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por 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): Adevanira dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 38, a seguir transcrita: Certifico 

que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito 

da 1ª Vara desta Comarca, Processo n.º 1021-05.2017.811.0011 - Cód. 

245854, que me dirigi ao endereço mencionado ao r. mandado, no dia 

26/08/2018 às 16:20s e DEIXEI DE CITAR a Sr.ª ADEVANIRA DOS SANTOS 

SILVA, pois diligenciei no referido endereço e encontrei a casa vazia, 

contudo, questiona a vizinha lateral Sr.ª ROSELI APARECIDA DA SILVA, 

que nos informou que no referido endereço reside um homem sozinho por 

nome de Orlando, informou ainda, que reside ali há vários anos e a Citanda 

nunca morou ali. O referido é verdade e dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 

30/08/2018. LÚCIO MAURO LEITE LINDOTE, Oficial de Justiça, Matrícula 

8275.

 Mirassol D’Oeste – MT, 03 de Setembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244445 Nr: 265-93.2017.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Subprocurador - Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda Andrade Rodrigues 

- OAB:17414/0

 (...) AG Agravo de Instrumento AG 200705990016246 (TRF-5)Data de 

publicação: 04/07/2013 Ementa: RETORNO DO FEITO PARA EVENTUAL 

AJUSTE A ENTENDIMENTO DO STJ. ART. 543 DO CPC . AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA 

ESTADUAL. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. RECURSO 

PROVIDO. - A Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas 

processuais e emolumentos, inclusive perante a justiça estadual, arcando 

apenas com o ônus da sucumbência e o ressarcimento de serviços 

prestados por terceiros (peritos, etc.), quando não integrantes do aparato 

judiciário. Precedentes. Agravo de instrumento provido.” (negritos 

nossos)Ex positis, REITERO a decisão de fls. 11 no tocante à 

determinação de expedição do mandado de intimação devendo esta ser 

feita pessoalmente sem o recolhimento das custas em debate, nos termos 

do Provimento 43/2011 da CGJ/MT c/c Lei 3605/74 em seu art. 28, 

devendo a Sra. Gestora Judiciária certificar eventual transcurso de prazo, 

bem como eventual descumprimento da ordem emanada nos autos. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244445 Nr: 265-93.2017.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Subprocurador - Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda Andrade Rodrigues 

- OAB:17414/0

 Autos n. 265-93.2017.811.0011 (Código: 244445)

 Vistos.

De pronto, em que pese a 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 Geral do Estado de Mato Grosso 

no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

CITEM-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.

 FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida, 

devidamente atualizada, para o caso de pronto pagamento.

A citação será feita pelo correio, salvo se a Fazenda Pública requerer a 

citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do correio 

não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de correspondência.

Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial de Justiça deverá 

penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução, com a sua imediata avaliação e registro no cartório ou em outro 

órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 6.830/1980, tal qual, 

intimando desde já o executado para se manifestar sobre a avaliação no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Os embargos deverão ser propostos no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da intimação da penhora e não da juntada aos autos do 

respectivo mandado/carta, bem como da juntada da prova da fiança 

bancária ou do depósito, se for o caso.

 Não apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 261535 Nr: 2401-29.2018.811.0011

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fidelis Evaristo Pirelli Queiroz - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19102, Suellen Menezes Barranco - OAB:15667, Victor Thiago 

Marques - OAB:14495-B

 Intimar os advogados do requerido para que indiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando a pertinência, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233159 Nr: 3701-31.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edil de Almeida Lara, Neidecir Marli Adário Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da autora de que foi concedido o prazo de 90 

(noventa) dias para que a juntada aos autos dos documentos 

mencionados na petição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154062 Nr: 892-73.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Derotildes Gomes da Silva, Lucia dos Santos Rosa, 

Sebastiana Monteiro da Silva, Maria Aparecida Monteiro Faria Martins, 

Reinaldo Mertins, Maria de Lourdes Casagrande, Zeferino Casagrande

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
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de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 Intimar a advogada da requerida que os autos encontram-se nesta 

secretaria a Vossa disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179256 Nr: 866-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Intimar o advogado do autor para informar o atual e correto endereço do 

autor, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29200 Nr: 3033-41.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sergio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA - OAB:, Marcelo 

de Oliveira - OAB:252.043 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930/MT

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre o 

documento juntado pelo INDEA-MT as fls. 228, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 5110 Nr: 2338-29.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Senhorinha Alves da 

Cruz - OAB:4440/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 Intimar o advogado do exequente de que transcorreu o prazo de 

suspensão requerido, devendo se manifestar no prosseguimento do feito, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237494 Nr: 1522-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Novaes Andrade - 

OAB:187.479 SP, Paulo Clécio Ferlin - OAB:12.564

 Intimar os advogados das partes sobre o despacho de fls. 1639, cujo teor 

transcrevo:"Código 237494. Vistos em correição; Defiro o pedido de fl. 

1637/1638, razão pela qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

 Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 22094 Nr: 2348-05.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Borges de Campos, Helio Borges de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para se manifestar nos autos tendo em 

vista que fluiu o prazo de suspensão requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170162 Nr: 3760-24.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Franco de Carvalho, Sebastião Franco de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi suspenso o feito pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias para que Vossa Senhoria proceda com a 

habilitação dos herdeiros do autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 223400 Nr: 4208-26.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Prandini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimar o advogado da empresa executada, para pagar o débito no valor 

de R$ 9.956,26, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 260834 Nr: 2162-25.2018.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Vaneli Pires Garcia de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

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

OAB:13.311

 Intimar o advogado da embargada para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 915 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258113 Nr: 980-04.2018.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Yamaha-Motor do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 Intimar o advogado do requerido sobre a sentença de fls. 11/13, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, julgo improcedente o pedido 

vertido na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 
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Civil. Condeno o embargante ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro 

em 10% sobre o valor da causa atualizado. Preclusas as vias recursais, 

traslade-se cópia da presente sentença para o feito executivo apenso, 

desapense-se e arquive-se. P. R. I. C.

Mirassol D’Oeste-MT, 9 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 203034 Nr: 669-52.2014.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Célia Sabioni 

Lourimier - OAB:9.087

 Intimar o advogado do Embargante sobre o despacho de fls. 43, cujo teor 

transcrevo:"Código n° 203034.Vistos em Correição;Ciência às partes do 

retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.Em nada 

sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se 

os autos com as baixas anotações necessárias.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 29 de agosto de 2018.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 114572 Nr: 2525-90.2010.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizamar Marçal de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Inácio Pereira, Rita Alves de 

Figueiredo Fereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Gusmão da Rosa - 

OAB:2982

 Intimar a advogada da autora para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 90585 Nr: 3861-66.2009.811.0011

 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: Francisca Eva do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230123 Nr: 1889-51.2015.811.0011

 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 Pereira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiola Piva da Costa, Stefano de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Mendes de Oliveira 

Filho - OAB:1404, José Geraldo da Costa - OAB:1547

 Intimar a parte autora para que se manifeste no Laudo Pericial juntado as 

fls. 224/227 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 145642 Nr: 3871-42.2011.811.0011

 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: José Paulino Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar contrarrazões ao recurso 

ofertado pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255324 Nr: 5732-53.2017.811.0011

 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: Bento Mandes Matias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente para se manifestar nos atuos sobre o 

Laudo Pericial no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252000 Nr: 4069-69.2017.811.0011

 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: José Pinheiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249599 Nr: 2869-27.2017.811.0011

 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: Lourival de Lima Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A, Kirton Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611/MS, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar o advogado do requerido Kirton Seguros S/A, para que junte aos 

autos, em 15 (quinze) dias, proposta de adesão ao contrato de seguro de 

vida representado pelo certificado de fl. 90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241432 Nr: 3614-41.2016.811.0011

 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: Elisabete Almeida Amaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonório Lourenção Filho, Edimar Correia 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:MT 11.473/A, 

Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 Intimar os advogados do autor e do requerido Edimar Correia Nascimento, 

para apresentar contrarrazões ao recurso ofertado pelo requerido 

Leonório Lourenção Filho, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 238290 Nr: 1922-07.2016.811.0011

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: Itaú Seguros de Autos e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Campesatto Ltda, Victor Tavares 

de Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocimar Estalk - OAB:247302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado do autor s para apresentação de alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234845 Nr: 60-98.2016.811.0011

 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: Evelyn Alves de Souza, Justo Reynaldo Padilha 

Bustamente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Joaquim da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias dos Santos Silva Júnior - 

OAB:11849/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 440, cujo teor 

transcrevo:"Código 234845. Vistos em correição; Em atenção à decisão 

superior proferida às fls. 382/386, intime-se pessoalmente a parte autora 

para que efetue o recolhimento das custas processuais remanescentes, 

em 30 (trinta) dias. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de 

agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116391 Nr: 2856-72.2010.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSR, IEdS, GEdS, JEB, NEdS, MEdS, MdFEdS, JEdS, 

SEdS, JCEdS, SEdS, MRBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Herrera de 

Oliveira - OAB:18.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que os autos encontram-se nesta secretaria 

a Vossa disposição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 14541 Nr: 1444-53.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

PARTE AUTORA: Tereza Dias Pereira

PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Mirassol D' Oeste, 

Lourival Carrasco, M. W. Ribeiro & Cia Ltda - ME, R.Delfino de Souza 

Papelaria - ME, A. de Fatima Versalli Souza - ME., Osmano de Souza Costa 

-ME

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, Vanessa Ágata Garcia Cajango - 

OAB:12612 - B

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059, Antonio Carlos da Cruz - OAB:3535, Arlete Senhorinha 

Alves da Cruz - OAB:4440/MT, Danilo Cezar Ochiuto - OAB:8833, 

Gleide Maria G.G.Pichinin - OAB:35.272, Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, Sérgio 

Antonio Rosa - OAB:4.153

Initmar os advogados das partes sobre a R. Decisão de fls. 1080/1082, 

cujo dispositivo transcrevo:"...Diante de todo exposto, remetam-se os 

autos ao Contabilista do Juízo, a fim de que elabore o cálculo do quantum 

debeatur do Município de Mirassol d’Oeste, nos seguintes termos: i) Cota 

parte do Município de Mirassol d’Oeste na condenação por danos 

materiais, no valor de R$ 1.992,50 (um mil novecentos e noventa e dois 

reais e cinquenta centavos), com incidência de juros de mora conforme

artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, desde a data da citação, qual seja, 

18/11/2003 (fl. 69-v), acrescida de correção monetária pela TR, desde 

junho de 2003; ii) Cota parte do Município de Mirassol d’Oeste na 

condenação por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

com incidência de juros de mora conforme artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, 

desde o evento danoso, qual seja, o mês de junho de 2003 (Súmula n.º 54, 

STJ), acrescida de correção monetária pela TR, desde a data da decisão 

que arbitrou a condenação (26/08/2009)...."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 5599-11.2017.811.0011

 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: Alan Bruno Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nei dos Santos Martínez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Lima e Castro - 

OAB:, Marco Antonio Corbelino - OAB:9898/MT

 Intimar o advogado do requerido de que foi designado para o dia 

25/09/2018 as 13:30 horas para a realização da audiência de Instrução e 

Julgamentooportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes 

poderão chegar a um acordo. Intimando-o acerca do comparecimento 

pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, nos termos do 

art. 139, VIII do Código de Processo Civil. A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos 

autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, 

§4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as 

intimações das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do 

artigo 455 do NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Edital

EDITAL Nº 004/2018-GAB - PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO 

RESERVA DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

* O Edital n° 004/2018-GAB completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-65.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA MARQUES NUNES (EXEQUENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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:1000020-65.2017.8.11.0011 EXEQUENTE: SUNAMITA MARQUES 

NUNES EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

Certifico que, em cumprimento a Ordem de Serviço n. 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos 

documentos juntados ao Id. 15022259/300/308/323. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 3 de setembro de 2018 MAYLA GIMENES DE 

MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-55.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))
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TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (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:8010211-55.2014.8.11.0011 REQUERENTE: GERALDO 

RAIMUNDO DA SILVA REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 430576-0, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

14557513, 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, 3 de setembro 

de 2018 MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010575-56.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CIRIO PROCOPIO (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15093483, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. 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. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 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: 1000370-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 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), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 03 

de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010464-77.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR (ADVOGADO(A))

JACKSON MARQUES COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 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), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 03 

de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-63.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER (ADVOGADO(A))

LUCINEIDE DE ARCANJO DA SILVA (REQUERENTE)

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 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), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 03 

de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-94.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SELIO SOARES DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZIA SALUSTIANA BENEDITO (REQUERIDO)

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Conforme certidão lavrada pelo Gestor Judiciário (id. 14725890), o 

recurso inominado fora interposto intempestivamente, pelo que DEIXO de 

recebê-lo. Por conseguinte, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

Sentença, arquivando-se o feito com as baixas e cautelas de estilo. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Conforme certidão lavrada pelo Gestor Judiciário (id. 14789653), o 

recurso inominado fora interposto intempestivamente, pelo que DEIXO de 

recebê-lo. Por conseguinte, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

Sentença, arquivando-se o feito com as baixas e cautelas de estilo. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-28.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA MONASKI (REQUERENTE)

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Conforme certidão lavrada pelo Gestor Judiciário (id. 14725890), o 

recurso inominado fora interposto intempestivamente, pelo que DEIXO de 

recebê-lo. Por conseguinte, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

Sentença, voltando-me conclusos para apreciar o pedido de id nº 

14949350. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL DOS REIS FERREIRA (REQUERENTE)

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência redesignada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 07/11/2018 Hora: 13:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 3 de setembro de 

2018.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001020-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGES WILLIAN CENTENARO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1001020-35.2018.8.11.0086 REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: REGES WILLIAN CENTENARO 

Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) do artigo 260 do Código de 

Processo Civil (instrumento de mandato conferido ao advogado), oficie-se 

ao Juízo Deprecante solicitando o suprimento da(s) falta(s). Não sendo 

apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas 

e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) 

solicitado(s), 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, 15 de junho de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001814-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIELE APARECIDA PEDROSO (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001814-56.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte Autora para 

que providencie o pagamento da complementação da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser 

d e p o s i t a d o  n o s  a u t o s  v i a  C P D  n o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao em 

favor do Oficiala de Justiça Liana Postal, comprovando o pagamento nos 

autos. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001237-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSEMERY CASAGRANDE SIQUEIRA DE MAGALHAES 

(AUTOR(A))

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE HEMING MENDES SANTOS (RÉU)

RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Despejo c.c. Cobrança de 

Aluguéis e Despesas Acessórias e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Cláudia Rosemery Casagrande Siqueira de Magalhães, em desfavor 

de Rafael Vitor Mendes da Cruz Santos e outra. Ante a informação de que 

houve a desocupação do imóvel, REVOGO a liminar de despejo concedida 

nos autos (ID 14121580) e determino o regular prosseguimento do feito 

quanto aos demais pedidos formulados na exordial. No que tange ao 

pedido de devolução do valor depositado a título de caução, POSTERGO a 

análise para após a contestação. De mais a mais, cite-se a parte requerida 

nos moldes delineados na decisão inicial, e aguarde-se a realização da 

solenidade aprazada, devendo o cartório se atentar para o novo endereço 

dos requeridos para fins de citação. Às providências. Nova Mutum/MT, 03 

de Setembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000849-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA (ADVOGADO(A))

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1000849-78.2018.8.11.0086 REQUERENTE: 

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: 

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS 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, 15 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001237-78.2018.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSEMERY CASAGRANDE SIQUEIRA DE MAGALHAES 

(AUTOR(A))

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE HEMING MENDES SANTOS (RÉU)

RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001237-78.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101661 Nr: 1260-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Senchechem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maite Martina Santana e Santos Benevides, 

Herisson Wando Miranda Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001412-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARQUES SALMAZO (REQUERENTE)

LUCIMAR VICENTINA SALMAZO (REQUERENTE)

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial ajuizado por 

Moacir Marques Salmazo e Lucimar Vicentino Salmazo. Intime-se a parte 

autora para no prazo de 15 dias comprovar a concordância dos herdeiros 

com o Alvará, bem como que não existe inventário ou arrolamento de bens 

em nome do de cujos. Às providências. Nova Mutum/MT, 03 de setembro 

de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002034-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002034-54.2018.8.11.0086 Vistos em 

substituição legal. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por MARCOS 

SOUZA DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT e do 

ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos. 

Consta dos autos, em síntese, que o autor realizou avaliação retiniana, a 

qual demonstrou que o autor possui edema central com espessura de 330 

micras e formação de áreas císticas na região retiniana, necessitando, em 

caráter de urgência, de aplicações de Eylia, com intervalo entre as 

aplicações de 30 dias, objetivando a diminuição do edema e melhora da 

acuidade visual. Com a inicial, vieram os documentos constantes dos ID’s 

14953124, 14953126, 14953127, 14953134, 14953136, 14953141, 

14953143, 14953144, 14953145, 14953146, 14953147 e 14953148. 

Vieram os autos conclusos. É o relato. Decido. Do compulso dos autos, 

verifico que o medicamento pleiteado pelo autor na exordia Eylia 

(Eflibercepte), não é fornecido pelo SUS, conforme declaração fornecida 

pelo Município de Nova Mutum/MT, juntada aos autos pelo documento pelo 

número identificador 14953146. Assim, atento à tese firmada no 

julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 

1.657.156/RJ (tema 106) do Superior Tribunal de Justiça, a qual preceitua 

que para concessão dos medicamentos não incorporados em atos 

normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 

a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; c)existência de registro na ANVISA do medicamento. Colaciono 

a integra do acórdão a seguir: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O 

RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. 

CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O 

FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do 

receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma 

crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de 

medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma 

prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 

A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a 

necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem 

como a ausência de condições financeiras para aquisição dos 

medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a 

assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio 

da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os 

Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência 

de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas 

editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja 

reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por 

outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: 

Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, 

exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do 

art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras 

alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO 

CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos 

normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. 

Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão 

submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.(REsp nº 1.657.156/RJ. 

Relator Ministro Benedito Gonçalves. Julgamento em 25/04/2018)” Desse 

modo, intime-se a parte autora para, nos termos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, emendar a inicial, comprovando os requisitos dispostos 
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na tese firmada no julgamento do Recurso Especial Representativo de 

Controvérsia 1.657.156/RJ, uma vez que o medicamento pleiteado não 

está incluso em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. No mais, tendo 

em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata sobre a implantação do 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT), no Estado de Mato Grosso, proceda-se à 

digitalização destes autos, encaminhando cópia ao NAT, via malote digital 

e e-mail, para que o referido núcleo, no prazo constante na aludida 

Portaria, elabore o competente Parecer Técnico, a fim de viabilizar a 

análise do pedido de tutela antecipada constante na exordial. Com o aporte 

da emenda à inicial e do Parecer Técnico emitido pelo Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT, retornem os autos imediatamente conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de agosto de 2018. CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000388-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

4 IRMAOS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001493-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. DE ABREU - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001493-21.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que os documentos constantes nos ID’s 

14181200, 14181126, 14181110, 14181099, 14181099, 14101090, 

14181084 estão fora da posição correta para leitura nos mesmos, em 

desobediência ao artigo 32, § 1°, da Resolução TJMT/TP, n°. 03/2018. 

Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo 

a documentação apontada na posição correta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências necessárias. 

Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 9 de agosto de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR FINOTO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE SILVA DE LIMA (AUTOR(A))

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 23 de outubro 

de 2018, às 18:45 horas, no local indicado no Id: 14762143.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27644 Nr: 636-46.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato, Ana Maria Scolaro 

Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726-B, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Wilson 

Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando o decurso do prazo da intimação de fls. 181, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido andamento ao feito, requerendo o que entender de direito sob 

pena de extinção

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DA SILVA GUERRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000210-60.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DA PENHA DA SILVA GUERRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Em consonância com a petição de ID. 

14282099, defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, inciso 

IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a 

parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 3 de setembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DE SOUSA NAZARE (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 1000233-06.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ILMA DE SOUSA NAZARE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos 

do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no 

Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários advocatícios 

por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no primeiro grau de 

jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 3 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 
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de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-79.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELITANIA DA SILVA QUEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010218-79.2015.8.11.0086. REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA QUEIROS 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. Ante a greve dos 

caminhoneiros, verifico que nesta data houve recomendação do 

CGJ/Presidencia para redesignação das audiências que não ocorressem, 

assim, redesigno o ato. Ao Gestor para apresentar nova data para a 

audiência, intimando as partes. NOVA MUTUM, 3 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001880-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELE RENATA PAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE 

NOVA MUTUM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001880-36.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: SIBELE RENATA PAIS EXECUTADO: SINDICATO DOS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE NOVA MUTUM 

Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 3 de setembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ (ADVOGADO(A))

NEI LUIZ DARIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010198-20.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: NEI LUIZ DARIVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. 

Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 

9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte 

Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 3 de setembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010313-75.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO (ADVOGADO(A))

JULIANE DESTRI (ADVOGADO(A))

EDNAIR ALVES MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010313-75.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: EDNAIR ALVES MELO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 

Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 

9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte 

Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 3 de setembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-13.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BONATO BIANCHEZZI (REQUERENTE)

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010440-13.2016.8.11.0086. REQUERENTE: ARTUR BONATO BIANCHEZZI 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. A parte exequente para 

informar se concorda com o pagamento efetuado na ID. 15061414. NOVA 

MUTUM, 3 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

IRISNETE MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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 1000120-52.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IRISNETE MARTINS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 3 de setembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000805-59.2018.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR LIELL (EXEQUENTE)

WALLISON KENEDI DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR NAVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000805-59.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: FABIO JUNIOR LIELL EXECUTADO: EDIMAR NAVA Vistos, 

etc. Cite-se a parte Executada para efetuar o pagamento da dívida no 

prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o pagamento, proceda-se o Oficial 

de Justiça com a penhora e avaliação dos bens da parte Devedora, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando a parte Executada 

para comparecer o juizado, momento em que será designado audiência, 

caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 

de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010627-89.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO SOUZA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010627-89.2014.8.11.0086. EXEQUENTE: ABRAAO SOUZA RODRIGUES 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Intimem-se as partes para 

informar se a OI/S.A ainda se encontra em recuperação judicial, devendo 

a requerida informar os procedimentos de cobrança em caso positivo. 

Cumpra-se. NOVA MUTUM, 23 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010753-76.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MORAES DE LIMA (EXEQUENTE)

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

ARTHUR EDUARDO DIAS MELDOLA EIRELI (EXECUTADO)

UNICRED MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010753-76.2013.8.11.0086. EXEQUENTE: EDINEIA MORAES DE LIMA 

EXECUTADO: UNICRED MATO GROSSO, ARTHUR EDUARDO DIAS 

MELDOLA EIRELI Vistos etc Aguarde-se me secretaria a manifestação das 

partes quanto Id. 14899844. Cumpra-se. NOVA MUTUM, 3 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42067 Nr: 1425-06.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carnelocci & Carnelocci LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho Antônio Novelli, Janice Elise Isoton 

Novelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Katia de Camargo - OAB:MT 17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do Art. 53, §1º, designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 01/10/2018 às 12:40hs.

Diego Francisco de Campos

Gestor Judiciário

Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial de Nova Mutum - MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43249 Nr: 2630-70.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janiele Ramos Bizarro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luici Terezinha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar a 

Parte Exequente para que impulsione o feito manifestando o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Diego Francisco de Campos

Gestor Judiciário

Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial de Nova Mutum - MT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CAROLINE SAITO (REQUERENTE)

GIZELI PAULINA HOLZ (ADVOGADO(A))

ODUVALDO LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002114-18.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MICHELLE CAROLINE SAITO REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. De efeito, a 

parte Autora afirma não possuir relação jurídica com Requerida e que 

nunca contratou os seus serviços, o que indica que a inscrição negativa 

mostra-se, a princípio, indevida. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 
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concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da 

multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 3 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

KELLE EVANETE LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000377-77.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: KELLE EVANETE LEMES DE ALMEIDA REQUERIDO: 

AYMORE Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do 

art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 3 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002135-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

CREIDIANE DE SOUZA SILVA (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 1002135-91.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CREIDIANE DE SOUZA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 
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cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 3 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

CARMEN MARIA CARBONARA CORREIA (REQUERENTE)

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1002110-78.2018.8.11.0086. REQUERENTE: CARMEN MARIA 

CARBONARA CORREIA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. De proêmio, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no 

processamento dos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 

1.692.023/MT, decidiu pela afetação destes ao julgamento do regime dos 

Recursos Repetitivos sob o n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva 

notar ainda, que consta determinação de suspensão nacional de todos os 

processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 

1.037, II, do Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do 

feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado 

supra, indefiro, desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, diante do perigo na demora inverso, considerando o delineado 

no Processo n. 53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 03 de setembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN MARIA CARBONARA CORREIA (REQUERENTE)

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1002112-48.2018.8.11.0086. REQUERENTE: CARMEN MARIA 

CARBONARA CORREIA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. De proêmio, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no 

processamento dos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 

1.692.023/MT, decidiu pela afetação destes ao julgamento do regime dos 

Recursos Repetitivos sob o n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva 

notar ainda, que consta determinação de suspensão nacional de todos os 

processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 

1.037, II, do Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do 

feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado 

supra, indefiro, desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, diante do perigo na demora inverso, considerando o delineado 

no Processo n. 53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 03 de setembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002116-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

CARMEN MARIA CARBONARA CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1002116-85.2018.8.11.0086. REQUERENTE: CARMEN MARIA 

CARBONARA CORREIA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. De proêmio, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no 
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processamento dos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 

1.692.023/MT, decidiu pela afetação destes ao julgamento do regime dos 

Recursos Repetitivos sob o n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva 

notar ainda, que consta determinação de suspensão nacional de todos os 

processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 

1.037, II, do Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do 

feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado 

supra, indefiro, desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, diante do perigo na demora inverso, considerando o delineado 

no Processo n. 53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 03 de setembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

ADILSON CORREIA (REQUERENTE)

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1002127-17.2018.8.11.0086. REQUERENTE: ADILSON CORREIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 03 de setembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

ADILSON CORREIA (REQUERENTE)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1002128-02.2018.8.11.0086. REQUERENTE: ADILSON CORREIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 03 de setembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010198-54.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO EVARISTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAC VITOR MACHADO 00574451170 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010198-54.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: ROBERTO EVARISTO DA SILVA EXECUTADO: ISAC VITOR 

MACHADO 00574451170 Vistos, etc. Defiro a busca sobre a existência de 

ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. 

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos 

ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010354-42.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIDENEI BRANCALIONI (EXEQUENTE)

MARCELO JESUS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DE PADUA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010354-42.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: MARCELO JESUS DOS SANTOS, SIDENEI BRANCALIONI 

EXECUTADO: GUSTAVO DE PADUA SILVA Vistos, etc. Assim, defiro a 

busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, 

ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, 

designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência de 

conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte Executada 
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apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a 

parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010533-73.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO MATOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010533-73.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: DIONISIO MATOS EXECUTADO: JOACIR FERREIRA DOS 

SANTOS Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo 

frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do 

art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para 

realização de audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da 

parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor 

do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a 

penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010550-12.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET (ADVOGADO(A))

RIO CLARO PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO ROGERIO MILANE JUSTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010550-12.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: RIO CLARO PECAS AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: 

CHRISTIANO ROGERIO MILANE JUSTI Vistos, etc. Assim, defiro a busca 

sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo 

Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que 

parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a 

Secretaria Judicial data para realização de audiência de conciliação, 

fazendo constar a possibilidade da parte Executada apresentar os 

pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a parte autora 

informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 

de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010347-26.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE GAMBETTA (EXEQUENTE)

DIANI DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NELSON DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010347-26.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: CATIANE GAMBETTA EXECUTADO: JOSE NELSON DA 

SILVA JUNIOR Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de 

ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. 

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos 

ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-66.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA MEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONIR ALVES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010441-66.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA MEIRA REQUERIDO: IVONIR 

ALVES DIAS Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de 

ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. 

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos 

ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-34.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

DANILO ANTONIO ZANETTI (REQUERENTE)

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010318-34.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: DANILO ANTONIO ZANETTI REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, 

da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para realização de 

audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte 

Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 

52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, 

deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-22.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

JUCINEIA CARLOTA DE OLIVEIRA SIMON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON SEGANFREDO (ADVOGADO(A))

DANIELA MODAS (REQUERIDO)
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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 8010183-22.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCINEIA CARLOTA DE OLIVEIRA SIMON REQUERIDO: 

DANIELA MODAS Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de 

ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. 

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos 

ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010011-17.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON ANDRADE DA SILVA (EXEQUENTE)

IVONIR ALVES DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010011-17.2014.8.11.0086 

EXEQUENTE: VANILSON ANDRADE DA SILVA EXECUTADO: MOVEIS 

ROMERA LTDA Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de 

ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. 

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos 

ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010556-19.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

WALLISON KENEDI DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE APARECIDA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010556-19.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS, WALLISON KENEDI 

DE LIMA EXECUTADO: ANA CAROLINE APARECIDA GOMES Vistos, etc. 

Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome 

da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da 

penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 

9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência 

de conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte Executada 

apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a 

parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 22 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010558-86.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ANGELICA MENOLI STABELINI (EXEQUENTE)

CLAUDIO DE MELLO (EXEQUENTE)

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WALLISON KENEDI DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON MOMO SCARIOT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010558-86.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: CLAUDIO DE MELLO, ROSA ANGELICA MENOLI STABELINI 

EXECUTADO: ALISSON MOMO SCARIOT Vistos, etc. Assim, defiro a 

busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, 

ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, 

designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência de 

conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte Executada 

apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a 

parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 22 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010034-65.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILBERTO PEDROSO DE ALMEIDA FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUROZEY DE ARRUDA GREGORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010034-65.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: EDILBERTO PEDROSO DE ALMEIDA FILHO EXECUTADO: 

LAUROZEY DE ARRUDA GREGORIO Vistos, etc. Assim, defiro a busca 

sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo 

Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que 

parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a 

Secretaria Judicial data para realização de audiência de conciliação, 

fazendo constar a possibilidade da parte Executada apresentar os 

pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a parte autora 

informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 

de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010520-74.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK (ADVOGADO(A))

HARAMY'S BOUTIQUE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONI KOHLER BARCELLOS MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010520-74.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: HARAMY'S BOUTIQUE LTDA - ME EXECUTADO: SIMONI 

KOHLER BARCELLOS MACHADO Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre 

a existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo 

Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que 

parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a 

Secretaria Judicial data para realização de audiência de conciliação, 

fazendo constar a possibilidade da parte Executada apresentar os 
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pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a parte autora 

informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 

de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010679-17.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HARAMY'S BOUTIQUE LTDA - ME (EXEQUENTE)

LUAN DE MORAES WIECZOREK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA RODRIGUES PESSOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010679-17.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: HARAMY'S BOUTIQUE LTDA - ME EXECUTADO: CELIA 

RODRIGUES PESSOA Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a 

existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema 

Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, 

nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010702-60.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK (ADVOGADO(A))

MAICO DE SOUZA SEICOFSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MUCHAGATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010702-60.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: MAICO DE SOUZA SEICOFSKI EXECUTADO: CARLOS 

EDUARDO MUCHAGATA Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a 

existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema 

Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, 

nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010661-64.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA B CANCI - ME (EXEQUENTE)

EDUARDO RAFAEL BUSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO STUDZINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010661-64.2014.8.11.0086 

EXEQUENTE: KATIA B CANCI - ME EXECUTADO: LUIZ AUGUSTO 

STUDZINSKI Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de 

ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. 

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos 

ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 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.: 89633 Nr: 4790-58.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Lauer Murta - 

OAB:MT 16.361-A

 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 11 de fevereiro de 2019, às 14h30min, 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.: 88327 Nr: 3961-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 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 31 de janeiro de 2019, às 13h30min, 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.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60183 Nr: 1243-43.2012.811.0012
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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: IRIA FATIMA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de amparo assistencial 

ao portador de deficiência que IRIA FÁTIMA PRADO promove em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

qualificados nos autos.

Para tanto, a requerente alega, em síntese, encontrar-se incapacitada 

para exercer atividade laboral em razão da patologia que a acomete, bem 

como não possui condições de se autossustentar e/ou sua família, 

necessitando, desta forma, do benefício requestado.

Inicial e documentos às fls. 05/32.

Laudo pericial às fls. 44/45.

Contestação às fls. 49/79, oportunidade em que o requerido se limitou a 

apresentar questões preliminares, não se manifestando quanto ao mérito.

Impugnação à contestação às fls. 80/81.

Laudo socioeconômico às fls. 93/96, com o qual concordou a parte autora 

(fl. 96), quedando-se o requerido inerte (fl. 98).

Audiência instrutória às fls. 109/112.

À fl. 113 foi determinada a juntada do indeferimento do pedido 

administrativo pela parte autora, o que foi cumprido às fls. 114/115.

Novamente citado, o requerido apresentou contestação de mérito às fls. 

119/128, impugnada às fls. 129/130.

É o breve relatório. Fundamento. Decido.

Com efeito, pretende a requerente a concessão de benefício de amparo 

social, pelo fato de se encontrar incapacitada para exercer atividade 

laboral.

O pleito formulado está amparado no art. 203 da Constituição Federal, em 

seu inciso V, que dispõe:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos:

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

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

dispuser a lei.

O dispositivo retromencionado é complementado pelo art. 20 da Lei nº 

8.742/93:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

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

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.

 § 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

No que tange à deficiência alegada pela autora, tenho que restou 

sobejamente demonstrada, mormente pelo laudo pericial de fls. 44/46, 

haver constatado que a autora está incapacitada para exercer atividade 

laboral (item “6”, fl. 45), tendo em vista ser portadora de insuficiência 

vascular de membro inferior (item “2”), cuja incapacidade é parcial, mas 

com a evolução crônica do quadro clínico se transformará em total (item 

“8”).

Neste esteio, consoante decisão exarada pela Turma Nacional de 

Uniformização (PEDILEF: 05105215220134058200, Relator: JUIZ FEDERAL 

FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER, Data de Julgamento: 

11/12/2015, Data de Publicação: 05/02/2016), malgrado “não ser a 

incapacidade total e definitiva, pode ser considerada como tal quando 

assim o permitirem as circunstâncias sócio-econômicas do beneficiário, ou 

na medida em que este não possuir condições financeiras de custear 

tratamento especializado, ou, mesmo, se sua reinserção no seu ambiente 

de trabalho restar impossibilitado. - Neste sentido, prevê a Súmula 29/TN: 

‘Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade 

para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais 

elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio 

sustento’”.

Doutra banda, em relação à renda “per capita”, a qual deve ser inferior à 

¼ do salário mínimo, atualmente correspondente a R$ 238,50 (duzentos e 

trinta e oito reais e cinquenta centavos), do laudo socioeconômico 

acostado ao feito, sobre o qual nada controverteu o requerido, restou 

demonstrado que:

1) Das pessoas que compõe o grupo familiar, quantas trabalham, em qual 

local, e se é possível determinar, aproximadamente, o valor de seus 

respectivos salários?

 A autora relata que o filho Natã (15 anos de idade), trabalha de diarista na 

empresa conhecida como Cerâmica e recebe R$ 90,00 (noventa reais) 

semanal.

2) O (a) autor (a) não possui qualquer outro meio de prover sua 

subsistência?

 A autora declara que recebe ajuda financeira de R$ 300,00 (trezentos 

reais) do irmão que trabalha na Fazenda Ouro e Prata de Operador de 

Máquinas Agrícolas.

3) O (a) autor (a) reside em moradia própria ou alugada? Se alugada, qual 

o valor do aluguel?

 A autora relata que possui casa própria que ganhou de herança dos pais.

4) O (a) autor (a) necessita de auxilio material de estranhos para 

sobreviver?

 A autora declara que com frequência precisa de ajuda de terceiros para 

locomoção, pois não possui recursos financeiros para pagar o ônibus, 

moto táxi.

5) Parecer social: Diante do exposto acima, sugere-se favorável a 

concessão do benefício de prestação continuada visto que a condição 

socioeconômica está caracterizada pela inexistência de rendimentos por 

parte da requerente, além da doença que esta acometida.

 A autora é dependente economicamente do irmão que esta inserido no 

mercado de trabalho formal e realiza atividade como operador de máquina 

agrícola.

 Nesta senda, resta patente que a renda “per capita” da família é inferior a 

¼ do salário mínimo, mormente quando o núcleo familiar é composto por 3 

(três) pessoas, família que aufere mensalmente a quantia de R$ 570,00 

(quinhentos e setenta reais), os quais são provenientes de auxílio 

prestado pelo irmão da autora (R$ 300,00) e do labor de diarista do filho 

desta (R$ 90,00 semanal).

A prova testemunhal colhida em audiência corroborou a condição 

miserabilidade da autora, apontada no laudo social supracitado.

Neste esteio, da oitiva da testemunha Natalina Maria Conceição Alves 

restou assentado que: a) conhece a autora há mais de 10 (dez) anos; b) a 

autora trabalha “para os outros”, fazendo comida, lavando roupas, 

trabalhando nas fazendas; c) após a requerente adoecer, foi abandonada 

pelo esposo (há 4 anos); d) a autora sobrevive com a ajuda de terceiros, 

os quais auxiliam com a prestação de alimentos para sua manutenção; e) 

há aproximadamente sete 7 (sete) anos a autora se encontra 

incapacitada; f) o problema de que sofre a autora é “nas pernas”; g) a 

requerente interrompeu seu labor em razão do problema de saúde.

Em igual sentido foi o informado pela testemunha Luiza Bin, a qual afirmou 

que: a) conhece a autora há cerca de 10 (dez) anos; b) a requerente 

trabalhava (antes da doença), não laborando atualmente em razão de sua 

doença (má circulação); c) hodiernamente a autora se encontra 

impossibilitada de trabalhar; d) Há cerca de 4 (quatro) anos a doença da 

autora se agravou; e) a doença da requerente a impede de ficar em pé, 

acarretando feridas em suas pernas; f) a demandante sobrevive com 

auxílio de terceiros para se alimentar.

Assim, por tudo o que se apurou no feito, tenho que restam 

suficientemente demonstradas a condição de miserabilidade e a 

deficiência da autora, motivo pelo qual o pedido formulado comporta 

acolhimento.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido em inicial para o 

fim de conceder em favor da requerente o benefício previdenciário de 
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prestação continuada ao deficiente, no valor de um salário mínimo por 

mês, com data de início do benefício (DIB) fixada em 11/07/2012 (data do 

ajuizamento da ação – RE 631.240/STF).

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Concedo o pedido de tutela urgência para determinar ao Requerido que 

implante o benefício deferido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de aplicação de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os 

respectivos vencimentos e de juros moratórios desde a citação.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 

6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, 

observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral 

no RE 870.947, em 20/09/2017.

Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas 

vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1º, do 

CTN. A partir de julho de 2009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009, pela MP n. 567, de 13/05/2012, 

convertida na Lei n. 12.703, de 07/08/2012, e legislação superveniente.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) - art. 85, §3º, I, CPC - 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).

Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado pela Lei 

Estadual nº 7.603 do Estado do Mato Grosso.

Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, I do CPC) eis 

que a apuração da condenação dependerá de mero cálculo aritmético 

(REsp. nº 937.082/MG).

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

Tópico síntese do julgado: a) nome da segurada: Iria Fátima Prado; b) 

benefício concedido: amparo assistencial ao portador de deficiência; c) 

renda mensal atual: prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 

11/07/2012; e) renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo; f) data do 

início do pagamento: máximo de 30 dias.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000301-81.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA SILVA DA COSTA SANTOS (RÉU)

AGDA SILVA DA COSTA SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000301-81.2018.8.11.0012; Valor causa: R$ 2.121,35; Tipo: 

Cível; Espécie:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Certifico que registrei o 

presente feito sob o procedimento n.193111. Certifico ainda que agendei o 

Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 07/11/2018 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. NOVA XAVANTINA, 10 de agosto de 2018 

ROGERIA BORGES FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA 

E INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000411-80.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO (ADVOGADO(A))

ROSA PIMENTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000411-80.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: ROSA PIMENTA DA SILVA REQUERIDO: JOAO FRANCISCO 

ALVES Trata-se de ação proposta por Rosa Pimenta da Silva em face de 

João Francisco Alves, objetivando o divórcio, a fixação de alimentos 

provisórios e a partilha de bens. Ponderando a alegação de 

hipossuficiência e tendo em vista os documentos colacionados à inicial, 

CONCEDO à autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do 

CPC, processe-se em segredo de justiça. No que concerne ao pedido de 

alimentos provisórios, o Superior Tribunal de Justiça tem dado atenção 

especial à questão dos alimentos para ex-cônjuges, entendendo que a 

obrigação deve ser tratada como exceção à regra. Verifico dos autos que 

a autora exercia atividade laborativa com vínculo formal, razão pela qual 

possivelmente recebe benefício assistencial em razão de sua alegada 

enfermidade. Assim, visando aferir as condições socioeconômicas da 

requerente, determino se oficie ao posto local do INSS a fim de que, em 5 

dias, informe a este juízo se a autora recebe algum benefício de natureza 

assistencial ou previdenciária. Atenta aos preceitos legais constantes no 

artigo 1.694, § 1º, do CC e havendo verossimilhança entre a narrativa 

inicial e os documentos que instruem a exordial, restando igualmente 

presente o perigo da demora decorrente de pronunciamento judicial 

somente ao final da ação, FIXO alimentos provisórios mensais a serem 

pagos pelo requerido à autora em valor correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo nacional vigente, que hoje equivale a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devidos a partir da 

citação. Nos moldes do art. 695 e seguintes do CPC, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se 

fazerem presentes na Sessão de Mediação a ser designada pela Gestora 

do Centro. Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhados de seus respectivos advogados. 

A citação da parte ré ocorrerá com antecedência mínima de quinze dias da 

data designada. A intimação da parte autora será feita por meio de seu 

advogado, enquanto a da ré será por mandado/carta, conforme dispõe o 

art. 334, § 3º do NCPC. Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada 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 

impugnação ou requerimentos em 15 (quinze) dias. Havendo acordo, 

volvam-me conclusos para eventual homologação. Às providências. NX, 

22 de agosto de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-19.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS LUIZ HENZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DO SICREDI E BANSICREDI - MT 

(REQUERIDO)

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)
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C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que as promovidas não foram 

localizadas para citação, procedo com o cancelamento da audiência 

conciliatória designada. Expeço intimação para que a parte autora informe, 

no prazo de 10 (dez) dias, o atual endereço da promovida Associação 

dos Colaboradores do Sicredi e Bansicredi-MT. Informo que procedi com a 

alteração do endereço da Icatu Seguros S/A, conforme informado pela 

autora. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 3 de setembro 

de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-06.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SANDRA APARECIDA DE MATOS SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 02 de outubro de 

2018, às 07h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 3 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-06.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SANDRA APARECIDA DE MATOS SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, desconsidere a intimação lançada no ID 

15150401 tendo em vista que por um lapso desta secretaria fora lançada 

erroneamente a data da audiência conciliatória, fazendo valer esta data 

que adiante segue: Audiência de conciliação designada para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 07h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de 

seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes 

para comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que 

o seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação 

no pagamento das custas processuais. O não comparecimento do 

reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 3 de setembro de 2018. Marinalda Viana 

Queiroz Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32038 Nr: 2531-31.2009.811.0012

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:3.005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉZAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÚLIO TOYAMA 

FALEIRO, para devolução dos autos nº 2531-31.2009.811.0012, Protocolo 

32038, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 59/2018-CA

 O Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

Paranatinga, Estado de Mato Grosso, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria n° 682/2016/DGTJ, de 2.12.2016, 

que dispõe sobre a documentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

 CONSIDERANDO a necessidade de alterar a Portaria nº 58/2018-CA.

RESOLVE:

RETIFICAR a portaria nº 58/2018-CA, da seguinte forma: onde se lê: "a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

assinado e editado a partir desta", leia-se: "com efeitos a partir da 

publicação da portaria nº 58/2018-CA".

Publique-se. Cumpra-se.

 Paranatinga, 3 de setembro de 2018

 Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000649-03.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA-MT Av. XV de Novembro, nº 

118, Bairro: Centro, Cidade: Paranatinga-MT, CEP: 78.870-000 Tel: 

(66)3573-1003/ (66)3573-1506 JUSTIÇA GRATUITA MANDADO DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO JORGE HASSIB 

IBRAHIM NÚMERO DO PROCESSO: 1000649-03.2018.8.11.0044 VALOR 

DA CAUSA: R$ 57.262,79 ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) REQUERIDO(A): Nome: CONSTRUTORA 

ALFER LTDA - EPP Endereço: Rua São Paulo, 590, Setor Industrial, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 REQUERENTE: Nome: 

MUNICÍPIO DE GAUCHA DO NORTE Endereço: Rua Pará,esquina com Rua 

Brasilia, 299, Centro, GAÚCHA DO NORTE - MT - CEP: 78875-000 

Representado pelo Prefeito Municipal, SR. VOLNEY RODRIGUES 

GOULART, Rua Brasília, S/N, Bairro Centro, Município de Gaúcha do Norte 

-MT, CEP: 78.875-000. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer (em) à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada conforme dados abaixo, no CEJUSC, 

sito o endereço acima indicado, acompanhada (s) de advogado (s) 

habilitado (s). AUDIÊNCIA DESIGNADA: Tipo: Conciliação Sala: SALA 01 - 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Data: 08/11/2018 Hora: 15:00 , no endereço 

acima indicado. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, etc.Nos moldes do art. 334 

e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Cite-se 

o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A intimação das partes 

deverá ser pessoal.Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o 

prazo para contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para apresentação 

de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à 

parte autora para deliberação em 10 dias.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 16 

de agosto de 2018.Jorge Hassib Ibrahim.Juiz de Direito” ADVERTÊNCIAS: 

1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 
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defensores públicos (art.334, § 9º, CPC/2015). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC/2015). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC/2015). 4. Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, 

CPC/2015). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC/2015).6. Caso o 

Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da 

data de audiência, sob pena de preclusão. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a,s) 

e portando documentos pessoais. Paranatinga, 3 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000608-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

ROSILENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA-MT Av. XV de Novembro, nº 

118, Bairro: Centro, Cidade: Paranatinga-MT, CEP: 78.870-000 Tel: 

(66)3573-1003/ (66)3573-1506 JUSTIÇA GRATUITA MANDADO DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO JORGE HASSIB 

IBRAHIM NÚMERO DO PROCESSO: 1000608-36.2018.8.11.0044 VALOR 

DA CAUSA: R$ 23.080,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184, CENTRO, PARANATINGA - 

MT - CEP: 78870-000. REQUERENTE: ROSILENE FERREIRA DA SILVA 

Endereço: Rua B4, 23, QUADRA 15, Colina Verde, PARANATINGA - MT - 

CEP: 78870-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer (em) à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada conforme dados abaixo, no CEJUSC, 

sito o endereço acima indicado, acompanhada (s) de advogado (s) 

habilitado (s). AUDIÊNCIA DESIGNADA: Tipo: Conciliação Sala: SALA 01 - 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Data: 08/11/2018 Hora: 14:30 , no endereço 

acima indicado. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, etc.Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita.Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 

partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.Proceda-se 

ao necessário para a realização da Sessão de Mediação/Conciliação, 

atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e 

parágrafos, do Código de Processo Civil.Cite-se o requerido e intimem-se 

as partes para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

respectivos advogados.A intimação das partes deverá ser pessoal.Ao ser 

citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar é de 

15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.Depois de realizada 

audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se 

iniciará conforme preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 13 de agosto de 2018.Jorge 

Hassib Ibrahim.Juiz de Direito” ADVERTÊNCIAS: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC/2015). 2. O não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC/2015). 3. 

Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC/2015). 4. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC/2015).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 

Paranatinga, 3 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente ZÉLIA ALVES 

BISPO DA SILVA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000542-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA TAYLLA CARVALHO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON GONÇALVES NUNES JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, fazer a complementação da documentação 

necessária para cumprimento da Carta Precatória. ZÉLIA ALVES BISPO 

DA SILVA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000544-26.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS ROCHA (REQUERENTE)

NYLVAN JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA-MT Av. XV de Novembro, nº 

118, Bairro: Centro, Cidade: Paranatinga-MT, CEP: 78.870-000 Tel: 

(66)3573-1003/ (66)3573-1506 JUSTIÇA GRATUITA MANDADO DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO JORGE HASSIB 

IBRAHIM NÚMERO DO PROCESSO: 1000544-26.2018.8.11.0044 VALOR 

DA CAUSA: R$ 15.152,85 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PETIÇÃO (241) REQUERIDO(A): VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-90 REQUERENTE: MARINEIS ROCHA Endereço 

para INTIMAÇÃO: Rua Afonso Pena, nº 1195, VILA CONCÓRDIA, 

PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000. Advogado do(a) REQUERENTE: 

NYLVAN JOSE DA SILVA - MT0017805A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer 

(em) à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada conforme 

dados abaixo, no CEJUSC, sito o endereço acima indicado, acompanhada 

(s) de advogado (s) habilitado (s). AUDIÊNCIA DESIGNADA: Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 01 - CONCILIAÇÃO - CEJUSC Data: 16/10/2018 

Hora: 15:00 , no endereço acima indicado. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, 

etc.Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c tutela 

provisória de urgência ajuizada por MARINEIS ROCHA em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A, alegando, em síntese que seu nome foi incluído 

nos órgãos de restrição ao crédito indevidamente e que não possui 

qualquer relação jurídica com a empresa requerida.Ao final, requer 

liminarmente, que a parte reclamada exclua seu nome do banco de dados 

do SERASA/SPC.É o relatório. Decido.Ponderando a alegação de pobreza 

e nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, ressalvando a possibilidade de 

revogação. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a 

tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser deferida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 
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sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 

202).Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203).No caso dos autos e 

após análise dos documentos anexados com a inicial, observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, sendo prudente aguardar a defesa do réu para melhor 

esclarecimento dos fatos. Ante o exposto, indefiro a medida pleiteada. 

Intimem-se as partes da presente decisão.Nos moldes do art. 695 e 

seguintes do Código de Processo Civil, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no artigo 334 e parágrafos, do CPC.Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhados de 

seus respectivos advogados.A intimação das partes deverá ser 

pessoal.Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para 

contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.Depois de 

realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao 

Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de 

defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e incisos, do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para apresentação de 

contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte 

autora para deliberação em 10 dias.Havendo acordo, volvam-me 

conclusos para deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 03 

de agosto de 2018.Jorge Hassib Ibrahim.Juiz de Direito” ADVERTÊNCIAS: 

1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC/2015). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC/2015). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC/2015). 4. Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, 

CPC/2015). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC/2015).6. Caso o 

Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da 

data de audiência, sob pena de preclusão. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a,s) 

e portando documentos pessoais. Paranatinga, 17 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente JENNYFFER FIDELIS CARDOSO Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000525-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARANATINGA/MT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR MARQUES BARBOSA OAB - 550.450.651-49 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

ILMA DA SILVA LUIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o Ministério 

Público para ciência dos autos. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000448-11.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY CHAVES DAVID (AUTOR(A))

GETULIO BARBOSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JOSIMAR LOULA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA-MT Av. XV de Novembro, nº 

118, Bairro: Centro, Cidade: Paranatinga-MT, CEP: 78.870-000 Tel: 

(66)3573-1003/ (66)3573-1506 JUSTIÇA GRATUITA MANDADO DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO JORGE HASSIB 

IBRAHIM NÚMERO DO PROCESSO: 1000448-11.2018.8.11.0044 VALOR 

DA CAUSA: R$ 60.000,00 ESPÉCIE: [ERRO MÉDICO]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) REQUERENTE: MARILEY CHAVES DAVID REQUERENTE: 

GETULIO BARBOSA DE ALMEIDA Endereço para INTIMAÇÃO: FAZENDA 

SÃO CARLOS, S/N, ZONA RURAL, GAÚCHA DO NORTE - MT - CEP: 

78875-000. Advogado do(a) AUTOR: JOSIMAR LOULA FILHO - 

MT14290/O-O FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer (em) à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada conforme dados abaixo, no CEJUSC, 

sito o endereço acima indicado, acompanhada (s) de advogado (s) 

habilitado (s). AUDIÊNCIA DESIGNADA: Tipo: Conciliação Sala: SALA 01 - 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Data: 16/10/2018 Hora: 14:30 , no endereço 

acima indicado. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, etc.Nos moldes do art. 334 

e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Cite-se 

o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A intimação das partes 

deverá ser pessoal.Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o 

prazo para contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para apresentação 

de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à 

parte autora para deliberação em 10 dias.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 03 

de agosto de 2018.Jorge Hassib Ibrahim.Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS: 

1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC/2015). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC/2015). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC/2015). 4. Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, 

CPC/2015). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC/2015).6. Caso o 

Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da 

data de audiência, sob pena de preclusão. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a,s) 

e portando documentos pessoais. Paranatinga, 17 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente JENNYFFER FIDELIS CARDOSO Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24963 Nr: 995-83.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Luanderson Manoel Pereira 

Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pires, Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Rosangela da Silva Capelão - OAB:8.944

 Vistos, etc.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Remeta-se ao arquivo provisório

Comunicado o cumprimento integral do acordo, retornem os autos 

conclusos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70147 Nr: 1706-44.2016.811.0044

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C C BISCO ME, Melissa Cristina Carvalho 

Bisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17980-A/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 (...) Assim, declaro o feito saneado, bem como defiro a produção de 

prova pericial.Fixo como ponto controvertido a inadimplência da parte 

requerida em relação ao contrato n.º 240.302.921.Para realização da 

perícia, nomeio a pessoa jurídica Real Brasil Consultoria Ltda, sediada na 

Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, CEP n. 78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá 

independentemente de compromisso (art. 466 CPC).Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem quesitos, sob pena de preclusão 

(artigo 465, § 1º, I e III do CPC). Após, intime-se o Sr. Perito para 

apresentação de proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias, 

enviando-lhe cópia da petição inicial, contestação, despacho da nomeação 

e quesitos apresentados pelas partes.Com o recebimento da proposta dos 

honorários, intime-se a parte requerida para que se manifeste no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de tácita concordância. Havendo concordância, 

intime-se a parte ré, através de seu advogado, para efetuar o depósito 

dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21889 Nr: 644-47.2008.811.0044

 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: José Renato Sampaio Tosello, Dalva de Jesus Tavares 

Tosello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Leonildo Tonetti, Espólio de 

Aparecida Chaves Tonetti, Valdomiro Tonetti, Maria de Lourdes Barbosa 

Tonetti, Dalva Nascimento Miranda, João Pinto Sampaio, Lucas Alves da 

Silva, Coleta Nogueira da Glória silva, Ana Pinto de Oliveira, Carlos 

Leandro Silveira de Souza, Maria Antonietta Mileo de Souza, Ana Neves 

França de Abreu, Paulo Cabral de Abreu, Casimiro Cabrera Peralta, Lilia 

Cristina Carvalho Bisco Ferreira, Melissa Cristina Carvalho Bisco, Arlindo 

Pazin Filho, Vania Volpato Pazin, Marília Abud de Cabrera, Fernando Rosa 

Junior, Rossana Abud Cabrera, Rodolfo Abud Cabrera, Raquel Castilho 

Peres, Leandro Cezar Bitencourt, Elaine Aparecida Ramalho Biterncourt, 

Vanilto França de Abreu, Avelino Gil dos Reis Neto, Réia Silvia Almeri Paim 

dos Reis, Antonio Carlos Desordi, Liliane Campinha dos Santos Desordi, 

Francisco de Assis Bisco, Gercy Pereira de Souza, Geromim Antonio 

Guolo, Amaury José Guolo, Selina Delésia Botan Guolo, Valdivio Batista 

Nobre, Elza Aparecida Souza Nobre, Laurindo Alves Tremura, Gonçalo 

Romão de Souza, Antonio Bruno Borges Filho, Eunice Rodrigues S. 

Tremura, José Tonete Sobrinho, João Roberto Tonetti, Marli Tonete, 

Valdernei Tonete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fabrinny Pimenta 

Braga - OAB:15.866, Ernandi de Col - OAB:6381/MT, Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, JOÃO MARTINS FILHO - OAB:11500, Marcelo 

Bertoldo Barchet - OAB:5665/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar este 

Juízo quanto o andamento das cartas precatórias expedidas às fls. 738, 

741 e 973, bem como se manifestar quanto a certidão de fls. 1023.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78058 Nr: 1283-50.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalvo Antunes Maciel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA visando a concessão do benefício de 

Aposentadoria por Invalidez ou, alternativamente, Auxílio Doença, com 

pedido de tutela provisória de urgência, proposta por ROSALVO ANTUNES 

MACIEL, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Carreou os documentos de fls. 20/51.

Citado, o requerido apresentou defesa às fls. 55/58, refutando as 

alegações exordiais. Juntou os documentos de fls. 59/61.

A perícia foi realizada e aportada aos autos às fls. 83/85. O autor se 

manifestou a respeito às fls. 87/92.

 É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação Previdenciária, através da qual o requerente pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ou, 

alternativamente, auxílio doença, desde a data do requerimento 

administrativo, em 10/03/2017.

Verifico que o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber o julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a controvérsia, basicamente, em torno da incapacidade 

laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades 

que lhe garantam a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91.

Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade 

de se verificar a existência dos requisitos para concessão do pleito 

formulado.

Para a concessão do benefício, a parte requerente deve cumprir o período 

de carência exigido pelo artigo 25, inciso I, da lei supradita, ou seja, 

necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao 

requerimento do benefício.

Infere-se, portanto, que para fazer jus ao benefício em questão, deve o 

interessado comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes 

requisitos: a) ostentar a qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; 

c) incapacidade temporária que impeça o exercício de atividades laborais.

Analisando os autos, verifico que restou comprovada a qualidade de 

segurado e carência pelo requerente, uma vez que a própria autarquia 

previdenciária concedeu o benefício ao requerente por dois períodos, 

conforme se extrai do CNIS de fls. 58/61.

Outrossim, a perícia judicial, apurou que o autor possui insuficiência 

coronariana, I.C.C., e que sua incapacidade deu início há aproximadamente 

4 (quatro) anos. Dessa maneira, concluiu que a doença é total e 
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permanente, não podendo exercer trabalho que lhe exija esforço físico.

Dessa maneira, restou demonstrada a existência de incapacidade para 

desempenho de atividades laborativas, a qual garantia o sustento da 

requerente, de modo que, preenchidos os requisitos, a procedência da 

demanda é medida a se impor.

De outro norte, verifico que foi requerido o beneficio desde a data do 

requerimento administrativo, qual seja, em 10/03/2017, no entanto, razão 

não assiste ao requerente, tendo em vista que recebeu benefício de 

auxilio doença até 24/04/2017 (fls. 61-v), sendo cessado nesta data.

Todavia, as provas constantes nos autos, notadamente o laudo pericial de 

fls. 83/85, levam a crer que o benefício foi indevidamente cessado, uma 

vez que, à época, a autora permanecia incapacitada para suas atividades 

habituais.

Dessa maneira, diante da suspensão indevida do benefício previdenciário 

e lavando-se em consideração que a incapacidade do autor é total e 

permanente, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, desde a 

data da suspensão indevida do benefício de auxílio doença, qual seja, 

desde 24/04/2017.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, proporcionalmente ao valor do salário 

de contribuição por mês, conforme determina a lei, efetuando o pagamento 

das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas, desde um 

dia após a data da cessação do auxílio doença, em 24/04/2017 (fls. 61-v), 

observando-se os parâmetros a seguir:

NOME DO(A) SEGURADO(A): Rosalvo Antunes Maciel

CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF): 006.498.581-96

DATA DE NASCIMENTO: 15/08/1968

NOME DA MÃE: Aquilina Teodora Maciel

BENEFÍCIO CONCEDIDO: Aposentadoria por Invalidez

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: 24/04/207

DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO – DIP: 30 (trinta) dias após a intimação 

desta.

Outrossim, condeno a autarquia ré ao pagamento das parcelas em atraso, 

desde a cessão indevida até a data da efetiva implantação do beneficio 

previdenciário, sobre as quais incidirão juros de mora, com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009, bem como correção monetária, aplicando-se o 

INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. nº 11.960/09, a partir de 

então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 

com aplicação da taxa referencial (TR) até 25/03/2015. Após esta data 

passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E).

Isento de custas e despesas processuais, por se tratar da Fazenda 

Pública. Condeno a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da 

sentença (STJ, Súmula 111).

Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, diante do que 

estabelece o artigo 496, §3º do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, manifeste-se a parte autora para ulterior 

prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 458-72.2018.811.0044

 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 Florindo Pilhalarme, Jose Francisco Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arones da Cunha Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de esclarecimento pelas partes, e sempre 

em busca de uma solução pelas próprias partes, defiro o pedido de 

sobrestamento do feito pelo prazo de 03 (três) meses.

Defiro que a verificação seja acompanhada com Oficial de Justiça que 

deverá fazer relatório pormenorizado de toda a constatação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28510 Nr: 1507-32.2010.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Pariz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

considerando a certidão retro, impulsiono estes autos para o 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59825 Nr: 447-48.2015.811.0044

 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: Iraci Padilha dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial intentado por Iraci 

Padilha dos Reis em face de Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, o 

que faço com supedâneo no art. 487, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10%(dez por cento) sobre o valor da 

causa, em observância ao art. 85 e seguintes do NCPC, ficando suspensa 

sua exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do 

mesmo diploma legal).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85331 Nr: 160-80.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olicio Carvalho de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a qualidade de segurada e carência depende da 

averiguação da atividade rural da parte autora, entendo por bem designar 

audiência de instrução e julgamento para oitiva pessoal e de suas 

testemunhas.

Assim, Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/10/2018 

às 14:30 horas.

Fixo como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a parte 

requerente na hipótese legal para a concessão do benefício pleiteado.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27352 Nr: 342-47.2010.811.0044

 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: ASdS, CRdNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a sentença de fls.40/42, expedindo-se o mandado de 

averbação ao cartório competente, nos termos da decisum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63700 Nr: 2224-68.2015.811.0044

 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: Luiz Carlos Zocante

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos 

autos cópia do seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, documento 

que pode ser requerido junto à autarquia previdenciária.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27471 Nr: 461-08.2010.811.0044

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oceania Construtura Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnior Comércio de Rações Ltda, Carlos 

Verdélio, Aparecida Soares Verdelio, Cândido Verdelio, Cremina 

Fontebaixa Verdélio, Ercílio Luiz Verdélio, Neuza Soares Verdelio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Viegas - 

OAB:9321-A/MT, Bruno Torquete Barbosa - OAB:9127/O, Edir 

Luciano Martins Manzano Júnior - OAB:8688 - MT, Karen Tiemi 

Freitas Ambo - OAB:14097-MT, Luis Armando Maggioni - 

OAB:46.815/RS, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Rossato Junior - 

OAB:10933-A/MT, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT, José Ricardo 

Gomes - OAB:126.759-SP, Vanderleia Daci Schmitz - 

OAB:13635-B/MT

 Código nº 27471

Vistos.

Mantenho a decisão de fls. 1082/1084, pelos seus próprios fundamentos.

Encaminhem-se as informações prestadas à Excelentíssima Sra. Dra. 

Relatora.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010171-71.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IASSIARA BEATRIZ XAVIER FRIAS (EXEQUENTE)

CARINE MINUZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 12019888.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 40413 Nr: 1027-20.2010.811.0023

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADB&CLM, LADB, SCPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL, em face de ALBERTONI DE BARROS & CIA LTDA 

ME. No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento 

do débito perquirido, conforme certidão de fl. 122. É o relatório. Decido. 

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28987 Nr: 681-74.2007.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a)da parte autora da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

JOSÉ FERREIRA SILVA em face do INSS. No decorrer do procedimento, a 

parte executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme 

certidão de fl. 215. É o relatório. Decido. Como se depreende dos autos, 

executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, 

alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Intime-se o INSS quanto à certidão de fl. 214.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76687 Nr: 435-63.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECON S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, Bruno Machado Colela Maciel - 

OAB:16.760, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214, FAYROUZ 

MAHALA ARFOX - OAB:13033, FELIPE HASSON - OAB:42682, JOSÉ 

ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513-DF, MARCELO MIURA - 

OAB:19.847
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 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora, da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

ALEXANDRO MANHAGUANHA em face do GLOBAL VILLAGE TELECON 

S/A. No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 112. É o relatório. 

Decido. Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II – a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, 

havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75704 Nr: 3411-77.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a)da parte autora da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.No decorrer do procedimento, a parte executada cumpriu a 

obrigação, conforme alvará eletrônico de fl. 33.É o relatório. Decido.Como 

se depreende dos autos, o executado cumpriu a obrigação. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução 

quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Sem custas e 

honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61080 Nr: 936-56.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a)da parte autora da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

JOÃO DA CONCEIÇÃO em face do INSS. No decorrer do procedimento, a 

parte executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme 

certidão de fl. 166. É o relatório. Decido. Como se depreende dos autos, 

executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, 

alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 25122 Nr: 437-82.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)da parte autora, da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

JOAQUIM DO NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada 

efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 193.É o 

relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. 

Extingue-se a execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o 

exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26914 Nr: 1467-55.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do(a)advogado(a) da parte autora, da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

MARIA FERREIRA LIMA em face do INSS. No decorrer do procedimento, a 

parte executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme 

certidão de fl. 147. É o relatório. Decido. Como se depreende dos autos, 

executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, 

alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 363-81.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO MAICON BERNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora, da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

JULIO MAICON BERNS em face do INSS. No decorrer do procedimento, a 

parte executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme 

certidão de fl. 192. É o relatório. Decido. Como se depreende dos autos, 

executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, 

alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 86522 Nr: 3285-56.2017.811.0023

 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: ZELIA DO CARMO NOBRE - COMERCIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o (a) advogado(a) da parte autora, da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA NA FORMA ANTECIPADA proposta pela ZÉLIA DO 
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CARMO NOBRE – COMÉRCIO - ME em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO – FAZENDA PÚBLICA. No decorrer do procedimento, a parte 

autora informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, 

postulando pela extinção (fl. 218), com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Relatei. DECIDO. Tendo em vista as petições de 

fl. 218, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83056 Nr: 934-13.2017.811.0023

 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: VANDA MARIA CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO LEMOS MELO 

MENEZES - OAB:MT n° 9.792, Roselucia Rodrigues de Souza - 

OAB:16071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar os advogados da parte autora, para que se 

manifestem quanto aos novos documentos juntados às fls. 121/123, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82790 Nr: 740-13.2017.811.0023

 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: CRIS JHON VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

13/09/2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77643 Nr: 1053-08.2016.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA BEZERRA GOMES

 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:

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora, da sentença a 

seguir transcrita em resumo: Dispositivo: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 39965 Nr: 575-10.2010.811.0023

 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: EDICE RIBEIRO DOS SANTOS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o (a) advogado(a) da parte autora, da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

EDICE RIBEIRO DOS SANTOS MATOS em face do INSS. No decorrer do 

procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito 

perquirido, conforme certidão de fl. 104. É o relatório. Decido. Como se 

depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30259 Nr: 1510-55.2007.811.0023

 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: VENINA PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a)da parte autora da sentença 

conforme segue: Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

VENINA PEREIRA BORGES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 130. É o relatório. 

Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil: “Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando: “II – a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, 

havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75809 Nr: 3464-58.2015.811.0023

 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: DARCILA MARIA GLORIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a)da parte autora da sentença a 

seguir transcrita em resumo: Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87692 Nr: 4090-09.2017.811.0023

 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: EDILEUZA MARTINS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntadas às fls.74/75.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87498 Nr: 3955-94.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Palmestron Francisco 

Cabral - OAB:OAB 5.806

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dr. Palmestron 

Francisco Cabral, para manifestar-se sobre o cálculo penal, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância 

tácita.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001142-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DA SILVA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 03 de setembro de 2018. Ligia Magna 

Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001129-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

MANOEL FLAVIO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 03 de setembro de 2018. Ligia Magna 

Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000828-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERIANO COELHO (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo nº 1000828-30.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico, que a 

Contestação de id. n. , foi apresentada tempestivamente. Nesse sentido 

abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 10 de 

agosto de 2018.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40663 Nr: 2957-11.2007.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Mariano Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Botassio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMIR BOTASSIO, Cpf: 20833482149, 

Rg: 175.113, brasileiro(a), Telefone 6536239720. 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 DA SENTENÇA.

Sentença: Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que 

faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que 

estará suspensa ‘a cobrança. P. R. I.

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, 30 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 89032 Nr: 914-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Alves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que deixei de expedir RPVs, conforme 

solicitado á folhas 173, devido tratar-se de operação não permitida pelo 

sistema E-precweb, por já existir uma requisição cadastrada com o 

mesmo assunto, CPF e ação originária.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001259-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EVALDO DE CAMPOS (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ECIO TAVORA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIEIRA DE MORAES FILHO (RÉU)

JOSE INACIO RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001259-64.2018.8.11.0013. AUTOR 

(A): EVALDO DE CAMPOS AUTOR (A): ECIO TAVORA RÉU: SEBASTIAO 

VIEIRA DE MORAES FILHO RÉU: JOSE INACIO RIBEIRO 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). 

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. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 16 de novembro de 

2018, às 16h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão 

para homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 
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de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 30 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93504 Nr: 4589-28.2014.811.0013

 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: KATIANNE THAIZ DE SOUSA, Kátia Nascimento Carlos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL AACD ABREU SODRÉ, Eduardo Augusto 

Iunes, UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE 

ALVARENGA MATTOS - OAB:62674, Lucas Henrique I. Marchi - 

OAB:272.696/SP., Rodrigo Diniz de Paula Barcelos - OAB:307.097/SP., 

SILVONEY BATISTA ANZOLIN - OAB:8122

 Vistos.

Observando as certidões de fls. 976/977 (ref. 107 e 108), percebe-se que 

os litisdenunciados UNIMED Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho 

Médico e, Associação de Assistência à Criança Deficiente – AACD, não 

foram intimados do despacho de fl. 974 (ref. 104).

Verifica-se que a UNIMED Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho 

Médico constituiu como Patrono o Dr. José Carlos de Alvarenga Mattos – 

OAB/SP nº. 62.674 (Procuração à fl. 923), e a Associação de Assistência 

à Criança Deficiente – AACD – constituiu como Defensor o Dr. Murilo 

Gonçalves Tung – OAB/SP nº. 211.127 (procuração à fl. 845).

Diante disso, INTIMEM-SE os litisdenunciados supramencionados, através 

de seus Advogados constituídos, via DJE, para que se manifestem, no 

prazo legal, sobre o decisório de fl. 974 e demais pontos que entenderem 

pertinentes.

Após o transcurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e PROMOVAM-SE os autos à 

conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107704 Nr: 5286-15.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Leonora de Souza de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Moura de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Marques Andrade 

- OAB:17.098

 Vistos.

INTIME-SE a exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a planilha atualizada do débito, sob 

pena de arquivamento dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85837 Nr: 3448-08.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAINA LOULA - OAB:24728/O

 Autos do processo nº 3448-08.2013.811.0013

Código nº 85837

Vistos.

Tendo em vista a inércia da exequente em impulsionar o feito, conforme se 

verifica da leitura da certidão de fl. 85, SUSPENDO o processo pelo prazo 

de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 31 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53899 Nr: 5187-55.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Cristina Ribas, Douglas Francisco Sentene

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizetti Luiz de Freitas, Construtora 

Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Siqueira Arantes - 

OAB:19273/MT, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:14370/O, JOAO 

PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13882, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Autos do processo nº 5187-55.2009.811.0013

Código nº 53899

Vistos.

Tendo em vista a inércia da exequente em impulsionar o feito, conforme se 

verifica da leitura da certidão de fl. 319, SUSPENDO o processo pelo prazo 

de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 31 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 3100 Nr: 765-23.1998.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFF"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 765-23.1998.811.0013

Código nº 3100

Vistos.

Tendo em vista a inércia da exequente em impulsionar o feito, conforme se 

verifica da leitura da certidão de fl. 304, SUSPENDO o processo pelo prazo 

de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 
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Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 31 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 2044-87.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Autos do processo nº. 2044-87.2011.811.0013

Cód. nº. 61704

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 157, uma vez que a consulta ao Sistema Renajud 

já fora realizada às fls. 112/113, sem que houvesse a localização de 

quaisquer bens em nome do executado, além de que a exequente não 

demonstrou acréscimo patrimonial em relação ao executado no período 

compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a 

realização de nova diligência.

Ademais, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 31 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 52131 Nr: 3568-90.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helmut Ruppin, Maria da conceição Barbosa 

Lajes Ruppim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Autos do processo nº 3568-90.2009.811.0013

Código nº 52131

Vistos.

Tendo em vista a inércia da exequente em impulsionar o feito, conforme se 

verifica da leitura da certidão de fl. 206, SUSPENDO o processo pelo prazo 

de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 31 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83137 Nr: 520-84.2013.811.0013

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMSCJM, Daniele de Souza Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Rodrigues Justiniano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 520-84.2013.811.0013

Código nº 83137

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por V. M. S. C. J., menor, 

representada pela sua genitora Daniele de Souza Conceição contra 

ELISEU RODRIGUES JUSTINIANO.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 153/154 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

O Ministério Público, por sua vez, não se opôs ao acordo realizado (fl. 

157).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais na forma do art. 90, § 2°, do NCPC.

Honorários advocatícios nos termos da avença de fl. 154 [item 2].

OFICIE-SE a Vara do Trabalho da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com 

urgência, a fim de que exclua a penhora no rosto dos autos no processo 

sob nº 000397-42.2016.5.23.0096.

Por fim, considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 

1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado 

e a remessa dos 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, 31 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61200 Nr: 1540-81.2011.811.0013

 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: Elias Ferreira da Silva, Cirlei Dias da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO MINEIRO LTDA, Idaíla Amaral Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denis Amaral Souto - 

OAB:140623-MG

 Vistos.

REITERE-SE o ofício expedido ao CRI de Pontes e Lacerda, para que 

proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, ao registro da sentença de 

usucapião prolatada nos autos, sob pena de responsabilidade 

administrativa da tabeliã interina.

REGISTRE-SE, ainda, que a figura jurídica da usucapião constitui modo 

originário de aquisição da propriedade, de forma que quaisquer ônus que 

gravam o imóvel usucapido devem ser excluídos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA 
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DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO. ANIMUS DOMINI DEMONSTRADO. FORMA ORIGINÁRIA 

DE AQUISIÇÃO. INVERSÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL. 

DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. 

Tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o 

Colegiado obrigado a responder, um a um, os questionamentos suscitados 

pelas partes, mormente se notório o propósito de infringência do julgado. 

2. O acórdão recorrido solveu a controvérsia pautado na premissa de que 

o animus domini foi comprovado, cuja modificação é descabida na via do 

especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A usucapião é forma de 

aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os 

ônus gravados no imóvel. Precedentes. Incidência, por analogia, da 

Súmula 308/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg 

no Agravo em Recurso Especial nº 737.731/RS (2015/0159213-9), 3ª 

Turma do STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. j. 10.11.2015, DJe 19.11.2015).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162559 Nr: 1596-70.2018.811.0013

 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: Lucimar Barbosa da Silva Chikami, ERICA SILVA 

CHIKAMI, MAILA SILVA CHIKAMI, RODRIGO SILVA CHIKAMI, LETICIA 

FURTADOO CHIKAMI DORNELAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CHIKAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADJAYME DE FARIA MELO - 

OAB:12403, DAINEZ NOGUEIRA MOREIRA - OAB:5006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 

46/47.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168012 Nr: 4124-77.2018.811.0013

 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: SBdB, HVBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE os requerentes, para que informem nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o valor da pensão alimentícia vinculada a percentual do 

salário mínimo, sob pena de não homologação da transação de fls. 46/48.

Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107429 Nr: 5166-69.2015.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Teles dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102857 Nr: 3295-04.2015.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR APARECIDA CAMPOS

 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:

 Vistos.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105128 Nr: 4192-32.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas de Albuquerque Oliveira, DMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariadne Marinho Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Vistos.

Com o objetivo de dar integral vazão aos termos da transação entabulada 

entre as partes às fls. 86/89 (ref. 50), DETERMINO seja expedido ofício a 

Secretaria de Estado da Educação, Esporte e Lazer (SEDUC), para que se 

efetive o desconto mensal do valor correspondente a 15% (quinze por 

cento) dos vencimentos brutos de Lucas Albuquerque Oliveira, 

devidamente qualificado nos autos.

Outrossim, DETERMINO seja expedido mandado de averbação ao Cartório 

do 3º Registro Civil de Cuiabá/MT, a fim de que se proceda à averbação às 

margens de assento de nascimento de DIONISIO MARINHO DE 

ALBUQUERQUE, deprecando-se o cumprimento do ato.

INTIMEM-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163979 Nr: 2146-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNA, Élia Costa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Carlos Lopes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a presença de herdeiros incapazes, DEFIRO o pedido 

formulado pelo Ministério Público, nos termos do art. 633 do NCPC.

Em sendo assim, DETERMINO a expedição de mandado de avaliação dos 

bens que compõe o monte-mor, os quais se encontram descritos às fls. 

38/40 (ref. 35), e, na sequência, a INTIMAÇÃO da Fazenda Pública e do 

Ministério Público.

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167894 Nr: 4064-07.2018.811.0013

 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: LUCIANO MATUCARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 
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OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o escoamento do prazo informado nos autos para 

realização da perícia médica na seara administrativa (15 de agosto de 

2018), DETERMINO a intimação da parte requerente, via DJE, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprove o cumprimento da determinação contida 

na decisão de fl. 23 (ref. 4).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62998 Nr: 3340-47.2011.811.0013

 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: Onivaldo Kasuo Chikami, Lucimar Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira da Conceição, Aparecida de 

Moura Sobrinho da Conceição, Roberto Chikami, Rogério Chikami

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A, Dainez Nogueira Moreira - OAB:5006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico para os fins de direito que, que o herdeiro sr. Rogério Chikami 

não contestou a presente ação conforme comprova sua citação através 

do oficial de justiça às fls. 153, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, 

e com amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se 

manifestar no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43782 Nr: 749-20.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erisvaldo Vieira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519-n/MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de ERISVALDO VIEIRA DE 

LIMA.

Entre um ato e outro, o Ilustre Representante do Parquet, em manifestação, 

pugnou pela extinção da punibilidade do agente supracitado, tendo em 

vista seu óbito, o qual foi atestado pela certidão de fls. 147.

E os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A punibilidade deve ser extinta.

Conforme se depreende dos autos, verifica-se que o denunciado veio a 

óbito, não havendo mais condição de procedibilidade do processo.

Ademais, cumpre ressaltar que a morte do agente é causa de extinção da 

punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal, que assim 

dispõe:

 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; (...)

Por tais fundamentos e, tendo em vista o exposto alhures, extinta está a 

punibilidade do agente, por ser medida de rigor.

DISPOSITIVO.

I. DIANTE DO EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo extinta 

a punibilidade de ERISVALDO VIEIRA DE LIMA, com fundamento no art. 

107, inciso I, do Código Penal, c/c art. 62 do Código de Processo Penal.

 II. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 III. 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”,

 IV. Publique-se. Intimem-se.

 V. Recolham-se os mandados de prisão, porventura expedidos.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 139445 Nr: 3432-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de 

Souza, Diego José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Elaine Cunha Rodrigues Cruz - OAB:23.268

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa de FARLEI E WESLEN para 

apresentar as razões recursais, tendo em vista a conversão do 

julgamento em diligência, conforme determinado pelo Eminente 

Desembargador Relator, Dr. Juvenal Pereira da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 170401 Nr: 4942-29.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da nova defesa constituída da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

setembro de 2018, às 17h00min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALCALA DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 21 de setembro de 2018, às 15h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000959-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ANDRADE RIBEIRO (AUTOR(A))

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 21 de setembro de 2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DANIEL ROQUE SAGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-40.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 461 de 571



VANILCE HELLEN COSTA YAMAMOTO (REQUERIDO)

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para dar andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-56.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

MAIKON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO VICENTE DE JESUS (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-48.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALMERINDO ALMIRON (REQUERENTE)

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER (ADVOGADO(A))

FANIA LIBORIO FELICIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Citação

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001580-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NESIO GERALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BOTELHO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 08 de outubro de 2018, às 14h30min.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

JOSEFA MAGALHAES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Defiro o pedido de redesignação de audiência, tendo em vista que por 

motivo de força maior (saúde), previamente a autora informou que não 

poderia comparecer. Ao cartório para agendar nova data.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000225-54.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FABIANA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, 

passo à análise do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência 

de debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito 

acosta aos autos extrato contendo a negativação, do qual denota-se que 

a negativação discutida não é a única existente em nome do autor. A parte 

ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de 

direito, que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, e 

que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos 

órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve 

pagamento de diversas faturas e deixou de pagar as demais, pois juntou 

telas e relatório de utilização provando a contratação da autora, deixando 

de pagar as que ensejaram a restrição. Em resposta a contestação a 

parte autora impugnou genericamente as provas trazidas pela defesa, e 

novamente suscitou a inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ, aduzindo 

que a negativação discutida ‘foi a primeira’. Neste aspecto oportuno frisar 

a mal interpretação que vem ocorrendo a respeita da Sumula 385 do STJ, 

que traz 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”. Ao empreender 

e s t u d o  e  v e r i f i c a r  a  i n t e g r a  d a  r e f e r i d a  s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 

sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 

negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 
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de Justiça. Superado a invocação a aplicação da súmula, tenho que 

assiste razão a parte reclamada no processo, pois que ao passo que a 

parte autora nega qualquer vinculo com a requerida, bem como alega 

desconhecer a divida que ensejou a restrição em seu nome, a ré provou o 

vinculo negado. A parte ré juntou ao processo documentação probatória 

da contratação de seus serviços e utilização, demonstrando o vinculo 

entre as partes na relação consumerista: faturas em nome da parte 

autora, relatório de utilização compatível com o perfil, telas com diversos 

registros referente a linha, e destas depreende-se o nome da autora, 

numero de contrato, bloqueios e desbloqueios após pagamento de fatura, 

relatórios de pagamento. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. Ora, não é 

pratica usual nas denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto 

fraudador venha adimplindo com diversos pagamentos, e após longo 

tempo de uso da linha simplesmente deixe de quitar uma fatura. 

Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim realiza golpes e se 

vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda em condutas 

fraudulentas. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, 

porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo promovido 

apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a parte 

promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho que a 

negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a requerente 

NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 

incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o não pagamento. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. No 

que tange ao pedido em condenação por litigância de má-fé, este merece 

ser acolhido, vez que a parte autora altera a verdade dos fatos, tentando 

induzir este juízo a erro ao alegar a inexistência de vinculo com a empresa 

promovida. Destaco ainda, que em despacho inaugural este juízo deferiu a 

antecipação de tutela, a qual fica desde já revogada, porem, no mesmo 

despacho houve advertência para situações de fraudes, com arbitramento 

de multa e determinação de oficio para a OAB/MT a fim de apurar a 

conduta da causídica. Ademais, a atuação da nobre causídica chama a 

atenção deste juízo, vez que elenco os seguintes processos: 

1 0 0 0 0 9 5 - 6 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 9 6 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 9 7 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 5 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 8 2 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 2 5 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000091-27.2018.811.0013; 1000206-48.2018.811.0013, dos quais a 

parte autora sempre possui mais de uma restrição junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Apenas listado alguns dos processos assinados e 

protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA MATA – 

OAB 6.582. Verifica-se ainda, que a maioria dos processos são em face a 

Telefonica Brasil S/A VIVO, e Bradesco. Assim, em atenção as atuais 

determinações do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante 

de inúmeras comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com 

objetivo de galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das 

vezes a parte é captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, 

abarrotando o Poder Judiciário como um todo. Afim de evitar contribuição 

com a legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório. Diante de tais 

fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando a má-fé, será 

oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre causídica, 

tomando as providencias que entender pertinentes. Outrossim, não pode 

passar in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de 

má-fé. Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, 

com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: 

“nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, 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, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 03 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76622 Nr: 1790-04.2017.811.0014

 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: Terezinha Pires Borges da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

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

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78213 Nr: 249-96.2018.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hidroponia Hidrovida, Gaudêncio César Oliveira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 
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impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79196 Nr: 702-91.2018.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laís da Silva Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic Primavera do Leste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Lima Vieira - 

OAB:OAB/MT 24653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, Daniela Cabette de 

Andrade - OAB:OAB/MT 9889-B

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79447 Nr: 822-37.2018.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDACY FERREIRA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CICERO PINTO - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79450 Nr: 824-07.2018.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDACY FERREIRA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CICERO PINTO - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17262 Nr: 824-95.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a impugnação acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79780 Nr: 982-62.2018.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zileide de Oliveira Lopes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretemndem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78771 Nr: 532-22.2018.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Pires de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78757 Nr: 519-23.2018.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlas Tsinhotseedza'Orio'o

 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

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75920 Nr: 1467-96.2017.811.0014

 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: Ademir Paim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

manifestarem sobre o laudo pericial, acostado nosautos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73298 Nr: 145-41.2017.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores de Campos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran - Departamento de Trânsito
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71338 Nr: 1224-89.2016.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Railan Patrick de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

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

Silva - OAB:MT/8184-A

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

manifestarem sobre o laudo pericial, acostado nosautos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68410 Nr: 1378-44.2015.811.0014

 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: ESC, Valdelice Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Vadi José Graciano - OAB:OAB/MT 3524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

manifestarem sobre o laudo pericial, acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61364 Nr: 1051-07.2012.811.0014

 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: Helena Rodrigues da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes de Jesus Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor competente, para 

intimar pessoalmente, a inventariante para promover regular andamento no 

feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72549 Nr: 1903-89.2016.811.0014

 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: Ivan Severino da Silva, Julia José Ribeiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Certifico que procedo a intimação da ´parte requerida, para em 15 

(quinze) dias , apresentar as alegações finais

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-51.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1000322-51.2018.8.11.0014 Certifico que a Audiência 

de Conciliação designada para o dia 31/08/2018 não se realizou em razão 

da ausência justificada da Conciliadora. Certifico outrossim, que a referida 

Audiência fora redesignada para o dia 28/09/2018, às 15h00. POXORÉO, 3 

de setembro de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-36.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOSE LUIS RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000323-36.2018.8.11.0014 Certifico que a Audiência 

de Conciliação designada para o dia 31/08/2018 não se realizou em razão 

da ausência justificada da Conciliadora. Certifico outrossim, que a referida 

Audiência fora redesignada para o dia 28/09/2018, às 15h30min. 

POXORÉO, 3 de setembro de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-37.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DORES DE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 8010123-37.2016.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade deintimar o 

Promovido para se manifestar quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 15 (quinze) dias. POXORÉO, 3 de setembro de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000002-98.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CLAUDIA LEITE SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

Certidão Processo: 1000002-98.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade deintimar o 

Promovente para se manifestar quanto a petição constante no ID 

14351105. POXORÉO, 3 de setembro de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000018-52.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

DORALICE FONSECA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

Certidão Processo: 1000018-52.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Promovente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. POXORÉO, 3 

de setembro de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010144-13.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO KRUSQUEVIS (EXEQUENTE)

RICARDO LUIZ VELLOZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE DE FATIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certidão Processo: 8010144-13.2016.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade deintimar o 

Promovente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. POXORÉO, 3 

de setembro de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000519-46.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA MARIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

ADEMIR DA SILVA (REQUERENTE)

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL DAMO (REQUERIDO)

ROBERTO VALDECIR BRIANTI (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1000519-46.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ADEMIR DA 

SILVA e MADALENA MARIA LEMES DA SILVA REQUERIDO: ROBERTO 

VALDECIR BRIANTI E LEONEL DAMO SENTENÇA Vistos. Trata-se de ação 

anulatória de negócio jurídico por exceção de contrato não cumprido c/c 

ausência de outorga uxória c/c reintegração de posse com pedido de 

tutela de evidência ajuizada por ADEMIR DA SILVA e MADALENA MARIA 

LEMES DA SILVA contra ROBERTO VALDECIR BRIANTI e LEONEL DAMO. 

Ocorre que, antes mesmo de qualquer decisão nos autos, compareceram 

os autores ao feito e postularam pela desistência do prosseguimento da 

presente ação, destacando que a presente ação deverá ser apensada a 

um processo físico (id 15019734). Assim, promoverá a distribuição física 

de referida ação. Em nova petição, a parte autora requereu sejam as 

custas de distribuição aproveitadas nos autos físicos. Relatei o 

necessário. Decido. A desistência da ação por parte do autor impõe a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, a teor do disposto no 

artigo 485, inciso VIII do CPC, sendo dispensável, no presente caso, a 

anuência da parte contrária, conforme art. 485, § 4º, do mesmo Codex, já 

que o requerido sequer foi citado da presente demanda. Ante o exposto, 

por não vislumbrar prejuízo para qualquer das partes, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais 

custas remanescentes. Sem condenação em honorários por inexistir 

litigiosidade. Considerando que a distribuição virtual deste feito se deu de 

maneira equivoca, consigno que por estarem as guias vinculadas a este 

feito, impossível se torna seu “aproveitamento”, nos autos físicos, 

conforme pretendido pela parte autora. Todavia, autorizo a parte 

demandante a promover o levantamento dos valores pagos a título de 

distribuição do processo, o que deverá, se assim lhe aprouver, se 

requerido nas vias ordinárias competentes. Preclusas as vias recursais, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.R.I.C. São José do Rio 

Claro – MT, 31 de agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000491-78.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES (ADVOGADO(A))

E. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA GILMARA INACIO OAB - 081.066.799-18 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON ERNESTO FERREIRA (RÉU)

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 190070 designada Sessão de Mediação para o dia 

16/10/2018 às 13:30 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, 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.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000477-94.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

LUCIANE PAGOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO KLEYTON BERNARDI COELHO PORTILHO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 190224 designada Sessão de Mediação para o dia 

16/10/2018 às 14:40 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.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71195 Nr: 1809-50.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BATISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO BATISTA FILHO, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. 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.

Despacho: Autos nº 1809-50.2017.811.0033Cód. 71195Vistos.Defiro o 

pedido formulado pelo representante do Ministério Público Estadual (fl. 

45/46), para o fim de determinar a expedição de edital visando proceder 

com a citação do acusado.Decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se 

ao representante do MPE para manifestação.Cumpra-se.São José do Rio 

Claro – MT, 16 de agosto de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 466 de 571



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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de justiça o final assinado, no cumprimento de 

seu mister constitucional estampado no art. 129, inciso I, vem, perante 

este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: ANTÔNIO BATISTA 

FILHO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 

3560294, inscrito no CPF/ MF sob n° 592.541.190-97, nascido aos 

13/06/1962, natural de Sítio dos Moreiras/ PE, filho de Maria Júlia de Jesus 

e Antônio Batista Silva, com endereço indicado como sendo Rua Uruguai, 

520, São José do Rio Claro/MT. Pela Prática do seguinte fato delituoso: 

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de janeiro de 

2017, por volta das 22h00m, nas dependências da residência comum do 

casal, sediada quase o final da Rua Espírito Santo, casa amarela, Bairro 

Jardim Planalto, na cidade de São José do Rio Claro/MT, ANTÔNIO 

BATISTA FILHO ameaçou a cônjuge/ofendida FRANCILINA MARTINS, por 

palavras, de causar-lhe mal injusto e grave [...] Ante o exposto, incursa 

está à conduta de ANTÔNIO BATISTA FILHO nas disposições constantes 

do art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 5°, inciso III, da lei Federal n° 

11.340/2006; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a 

presente denúncia requerendo que seja contra ele instaurado o devido 

processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de 

Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentar resposta 

escrita e demais termos do processo, afim de que, julgado, venha a ser 

condenado pela prática do delito que cometeu [...].

São José do Rio Claro, 03 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60550 Nr: 1795-37.2015.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. S. COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCUOS LTDA, 

WHELIA CASSIA DE LIMA CARDOSO FÉLIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL, DESTILARIA DE 

ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14700 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1795-37.2015.811.0033

Cód. 60550

Vistos.

Intime-se a embargante para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

legal.

Decorrido eventual prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 31 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8314 Nr: 124-62.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ROQUE TEIXEIRA, ITAMAR JORGE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65764 Nr: 2160-57.2016.811.0033

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE SOUZA BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o pedido de fl. 166 [citação por edital], a teor das certidões dos 

Oficiais de Justiça de fls. 149 e 159 e cartas devolvidas às fls. 162 verso 

e 163.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se o competente edital de citação, fixando-o pelo prazo de 30 

(trinta) dias no átrio do fórum, e publicando-o nos órgãos oficiais.

b) Decorrido o prazo editalício, e não sendo efetuado o pagamento, 

tampouco garantida a execução, conclusos para nomeação de curador 

especial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63092 Nr: 649-24.2016.811.0033

 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: ARMELINDO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, o patrono do autor, e pessoalmente o requerido 

para que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77820 Nr: 557-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MATUSZEWSKI, Claudiane 

Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JANAINA BEVILACQUA - OAB:18.788 OAB/MT, JOÃO FRANCISCO 

MATARA JUNIOR - OAB:6226 OAB/RO

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Várzea Grande/MT, na Primeira Vara Criminal no 

dia 17/09/2018 às 16:50 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55227 Nr: 962-53.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA MARIA CESAR MEDEIROS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA BEATRIZ IWAKI SOARES 

DE MELLO - OAB:282.020, CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - 

OAB:117.843

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de São José dos Quatro Marcos/MT, no dia 

17/09/2018 às 16:15 horas.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76991 Nr: 243-32.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & CRUZ LTDA, VALDENICE 

APARECIDA COSTA, OSMAR PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT, SERVIO TÚLIO DER BARCELOS - OAB:19081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte exequente para, em 

15 (quinze) dias úteis, manifestar-se sobre a penhora efetivada nestes 

autos às fls. 103-verso/106-verso, bem como para atualizar o débito 

exequendo.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para análise 

dos pedidos de fls. 116 (pesquisa junto aos Sistemas Renajud, Infojud e 

Bacenjud).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77890 Nr: 587-13.2018.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMILSON RUI, MINIMERCADO COMBATE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65631 Nr: 2077-41.2016.811.0033

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAÚJO & 

CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação Monitória que COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE move em desfavor de DAVID APARECIDO COELHO DE 

ARAÚJO.

A inicial foi recebida à fl. 83.

 O requerido não foi localizado para citação.

Aportou-se, às fls. 108/111, petição informando que as partes 

compuseram amigavelmente, requerendo sua homologação e extinção do 

feito.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo e, por consequência, extinguir o processo com apreciação do 

mérito.

3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 108/111, e, como tal, JULGO O MÉRITO da demanda para 

homologar a transação efetivada entre as partes, com fundamento no art. 

487, III, “a”, do CPC.

Custas e despesas processuais e verba honorária nos termos do acordo.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações e providências de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65899 Nr: 1497-89.2018.811.0049

 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): VALMIR STEDILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 a parte autora a recolher os valores 

devidos, para a expedição da certidão requerida as fls. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62659 Nr: 2620-59.2017.811.0049

 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: MERANDOLINA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PARA APOSENTADORIA POR IDADE RURAL

Requerente: Merandolina Carneiro

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Autos: 2620-59.2017.811.0049 - (código 62659)

Vistos.

Merandolina Carneiro propôs ação para aposentadoria por idade rural em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ambos qualificados nos 

autos.

Com a inicial não juntou documentos de fls. 11/45.

A decisão de fls. 46-verso, a parte foi intimidade para emendar a inicial.

A parte autora requereu as fls. 49, a extinção da ação, por não ter mais 

interesse no prosseguimento do feito.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista ter a parte manifestada não possuir mais interesse no 

prosseguimento do feito, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerente ao pagamento das custas processuais 

posto ser beneficiário da Justiça Gratuita.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se com as cautelas 

de estilo.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 29 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56556 Nr: 2302-13.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES 

FILHO - OAB:45848 /GO

 Vistos.

O acusado Carlos Gomes da Silva, por seu advogado dativo, apresentou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 468 de 571



razões de apelação da sentença condenatória proferida neste feito.

A secretaria judicial certificou às fls. 231 que o recurso foi apresentado 

intempestivamente.

 In casu, a interposição do recurso se deu pela manifestação do réu no 

momento em que foi intimado da sentença condenatória.

 Intimada a defesa técnica para apresentação das razões recursais, estas 

foram apresentadas após o prazo legal de 08 (oito) dias.

Pois bem.

 Verifico que a interposição do apelo foi tempestiva, embora a 

apresentação das razões do recurso tenha ocorrido fora do prazo.

Sobre o tema, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o 

entendimento de que a apresentação das razões da apelação fora do 

prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do 

apelo.

Assim, RECEBO o recurso de apelação interposto pelo acusado Carlos 

Gomes da Silva, com fundamento no artigo 593, inciso II, do Código de 

Processo Penal, uma vez que estão presentes todos os requisitos de 

admissibilidade.

 Intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões no prazo legal, 

nos termos do CPP, artigo 600, caput.

Com a apresentação das contrarrazões, encaminhem os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65944 Nr: 1532-49.2018.811.0049

 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: MARIA DO SOCORRO BARBOSA SILVA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca a contestação de fls. 13/45.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-14.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SIMONE AFONSO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L DE AZEVEDO LOPES -INFORMATICA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010092-14.2013.8.11.0049. REQUERENTE: SIMONE AFONSO 

FERNANDES REQUERIDO: L DE AZEVEDO LOPES -INFORMATICA - ME 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos verifica-se que a certidão 

do oficial de justiça para a citação da ré L DE AZEVEDO LOPES 

-INFORMATICA – ME retornou com a informação de que no local reside 

moradora que desconhece a respectiva empresa, de modo que não foi 

possível realizar sua citação, bem como a parte Reclamante, em audiência, 

não indicou endereço preciso do reclamado para fins de efetuar nova 

citação. Assim sendo, tendo em vista que no âmbito dos juizados 

especiais não há a possibilidade de citação por edital ou por hora certa, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 24 de Julho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

24 de julho de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 035/2018/DF

O Doutor IVAN LÚCIO AMARANTE – MMº Juiz de Direito da 1ª Vara da 

Comarca de Alto Araguaia em Substituição nesta Comarca de Alto Garças 

- Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a visita "in loco" do técnico do Departamento de 

Conectividade nesta Comarca;

CONSIDERANDO que o objetivo da visita é a realização e adequação do 

rack, ativação do cabeamento lógico que está sendo feito pelo 

Departamento de Obras do TJMT, ativação de todos os pontos na nova 

estrutura, ativação dos switches nos novos racks de cabeamento lógico, 

ativação de link da comarca, bem como readequação da estrutura 

existente para futura implantação do Servidor Storage VRTX.

RESOLVE:

SUSPENDER o expediente do Foro Judicial desta Comarca de Alto Garças 

- MT., no dia 04/09/2018 – período integral e no dia 05/09/2018 - período 

matutino, em virtude a realização e adequação do rack, ativação do 

cabeamento lógico que está sendo feito pelo Departamento de Obras do 

TJMT, ativação de todos os pontos na nova estrutura, ativação dos 

switches nos novos racks de cabeamento lógico, ativação de link da 

comarca, bem como readequação da estrutura existente para futura 

implantação do Servidor Storage VRTX.

SUSPENDER todos os prazos processuais que vencerem nesta data.

PRORROGAR para o próximo dia útil a partir das 12 horas, todos os 

prazos processuais.

As medidas consideradas urgentes, consoantes na CNGC serão mantidas 

na forma de plantão judiciário por servidores lotados na Secretaria da 

Vara Única/Juizado Especial, devendo o plantonista permanecer no 

atendimento pelo telefone celular (66) 9.9959-4264,

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à OAB, Defensoria Pública, 

Ministério Público e Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e Presidência do 

Tribunal de Justiça.

Alto Garças, 03 de setembro de 2018.

 IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito da 1ª Vara de Alto Araguaia

 em Substituição Legal na Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9038 Nr: 1122-19.2007.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações Administração e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaid Arbid, José Carlos Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192-MT

 Código nº: 9038

DECISÃO.

Vistos etc.

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 ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhada de 

seus respectivos advogados.

Alto Garças/MT, 12 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO
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 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12831 Nr: 1521-77.2009.811.0035

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaid Arbid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credival Participações Administração e 

Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:12002/MS, Danilo Silva Oliveira - 

OAB:15.359-B, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Código nº: 12831

DECISÃO.

Vistos etc.

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 ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhada de 

seus respectivos advogados.

Alto Garças/MT, 12 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 9038 Nr: 1122-19.2007.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações Administração e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaid Arbid, José Carlos Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192-MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 05.10.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 9760 Nr: 497-48.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levino Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos do requerente 

para intimá-los da expedição das RPVs nesta data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 12831 Nr: 1521-77.2009.811.0035

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaid Arbid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credival Participações Administração e 

Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:12002/MS, Danilo Silva Oliveira - 

OAB:15.359-B, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 05.10.2018 às 08:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56678 Nr: 1231-47.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALDIR FOLLMANN-ME, Silvio Kiyoshi 

Tiyoda, Elesangela Lima de Oliveira Tiyoda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

providencie o depósito da diligência de Oficial de Justiça, através do site 

do tjmt.jus.br, link de Emissão de Guias Online. Diligência de Oficial de 

Justiça, para o cumprimento dos mandados de citação/intimação para 

audiência conciliatória designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56929 Nr: 1353-60.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURY SANDS COSTA MORAES, Maximino 

Quirino de Moraes, ROGNEY COSTA MORAES, Altamira Gil de Moraes, 

KELY CRISTINA STEPHAN MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

providencie o depósito da diligência de Oficial de Justiça, através do site 

do tjmt.jus.br, link de Emissão de Guias Online. Diligência de Oficial de 

Justiça, para o cumprimento dos mandados de citação/intimação a serem 

expedidos.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46295 Nr: 305-89.2018.811.0092

 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: GCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos para 

declarar que a autora Lívia Baiardo é filha do requerido Auzini José de 

Souza, passando a chamar-se Lívia Baiardo de Souza, bem como 

acrescentando-se em seu Assento de Nascimento o nome dos avós 

paternos. Condeno o réu ao pagamento de pensão alimentícia a autora no 

valor mensal correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a 
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partir da citação, a ser paga até o dia 10 (dez) do mês a vencer, mediante 

depósito na conta bancária da representante legal, além da metade das 

despesas extraordinárias, mediante comprovantes hábeis a serem 

apresentados pela mãe guardiã. Fica resolvido o mérito da causa, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Em razão da sucumbência, condeno o réu no 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do 

CPC.Diante da nomeação de fl. 08, em razão da ausência de Defensoria 

Pública nesta comarca, arbitro honorários em favor do advogado da 

autora no valor equivalente a 3 (três) URH’s, a serem custeados pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Após o trânsito 

em julgado, expeça-se Mandado ao Cartório de Registro Civil para 

averbação do reconhecimento da paternidade junto ao Assento de 

Nascimento do autor. Em seguida, arquivem-se. P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34042 Nr: 141-32.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia das Neves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Coimbra Jacon - 

OAB:11.279/MS

 Cód. nº 34042

DECISÃO

I – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta antecipo a 

audiência para o dia 04/09/2018, às 12h30min. (HORÁRIO MT).

II – Cumpram-se as determinações proferidas no despacho anterior.

 Alto Taquari/MT, 10 de julho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000098-10.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA (ADVOGADO(A))

RULLI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES 

AGRICOLAS (RÉU)

3 IRMAOS TRANSPORTE E COLHEITA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000098-10.2017.8.11.0092. AUTOR(A): RULLI & CIA LTDA - ME RÉU: 3 

IRMAOS TRANSPORTE E COLHEITA LTDA - EPP, BRASILAGRO - 

COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOLAS Trata-se de 

Ação de Cobrança movida por Rulli e Cia Ltda ME em face de 3 Irmãos 

Transporte e Colheita Ltda – EPP, e subsidiariamente em face de 

Brasilagro – Companhia Brasileira de Prop. Agrícola, em razão de débito 

relacionado à prestação de serviços no valor de R$ 19.281,68. A ré 3 

Irmãos Transporte e Colheita Ltda EPP ofereceu contestação/exceção de 

pré-executividade requerendo a exclusão da ré Brasilagro do polo passivo 

da ação, e a nulidade do feito, devido a mistura de ritos feita na inicial. A ré 

Brasilagro também ofereceu exceção de pré-executividade, postulando a 

nulidade da citação, a sua ilegitimidade passiva e a nulidade da execução, 

por ausência de título. Pois bem, em análise dos autos, entendo que é o 

caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés. 

Isso porque, em análise dos documentos que embasaram a presente ação 

de cobrança, constato que nenhum deles tem como devedora a empresa 

Brasilagro. Ora, o fato da empresa 3 Irmãos prestar serviços para a 

empresa Brasilagro não implicada na responsabilidade da contratante 

pelos débitos da terceirizada, sobretudo porque não se está discutindo 

débitos trabalhistas nem tributários, mas dívidas comuns. Como é sabido, a 

solidariedade não se presume, resulta de lei ou de contrato, o que não 

ocorre na presente hipótese. Por sua vez, observo que a pretensão inicial 

é de cobrança de dívida e não execução. Até porque, não existe título 

executivo judicial juntado aos autos. Todavia, por um equívoco, foi adotado 

o procedimento executivo, razão pela qual impõe-se neste momento a sua 

correção. ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

para excluir a ré Brasilagro – Companhia Brasileira de Prop. Agrícola do 

polo passivo da ação. Doravante, adoto o rito do processo de 

conhecimento (Ação de Cobrança), ficando revogado o despacho que 

determinou a citação da ré para pagamento do débito. À conciliadora para 

designação da audiência inicial. Procedam-se as alterações necessárias. 

ALTO TAQUARI, 3 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54925 Nr: 433-36.2018.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAIR CARDOSO GONÇALVES

 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:

 Processo nº: 433-36.2018.811.0084

Código: 54925.

Vistos.

Verifico que a parte requerida suscitou preliminar de prescrição (Ref. 12), 

o que passo a sanear.

DA PRESCRIÇÃO

Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em que o requerimento 

do benefício ora pretendido, na via administrativa, deu-se em 23/02/2018, 

e o ajuizamento da demanda em 23/03/2018, ou seja, desde o 

indeferimento não ocorreu o lapso temporal quinquenal de nenhuma 

parcela vencida.

Além do mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de 

qualquer especificidade quanto ás parcelas que se pretende ver aplicada 

a matéria prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição, ora 

combatida.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré.

Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, 

razão porque declaro o feito saneado.

1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26/10/2018 ás 

11:40 horas, devendo a Secretaria da Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da 

autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC, 

para o caso de não comparecimento.

2) Sem prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido o 

efetivo exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para 

obtenção do benefício.

3) O rol de testemunhas deverá ser apostado aos autos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4º, do CPC), sob pena de preclusão, e deverá 

observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC.

4) Deverá o (a) advogado (a) constituído (a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455 do CPC.

5) Deixo de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC.

6) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48893 Nr: 75-42.2016.811.0084

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 471 de 571



 PARTE AUTORA: KJFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 487, inciso III, alínea “a” e 924, inciso II, 

ambos do Código de Processo Civil, considerando que a obrigação foi 

satisfeita.Defiro a gratuidade da justiça ao executado pleiteado á Ref. 15. 

Observo que foi deferido ao exequente á Ref. 04. Diante disso, DEIXO de 

condenar ás partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

nos termos do art. 98 do CPC.Arbitro honorários advocatícios á patrona 

nomeada á parte exequente em 02 (dois) URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT, devendo a secretaria expedir a respectiva certidão.Após o 

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

baixas e cautelas de praxe.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Apiacás-MT, 31 de agosto de 

2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47748 Nr: 165-84.2015.811.0084

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 487, inciso III, alínea “a” e 924, inciso II, 

ambos do Código de Processo Civil, considerando que a obrigação foi 

satisfeita.Custas pela parte executada.Arbitro honorários advocatícios á 

patrona nomeada á parte exequente em 02 (dois) URH, nos termos da 

Tabela da OAB/MT, devendo a secretaria expedir a respectiva 

certidão.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Ciência ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Apiacás-MT, 31 de agosto de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55166 Nr: 590-09.2018.811.0084

 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: Maria Divina Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA 

DE MELO - OAB:24282/O, Ercilio Martini Junior - OAB:19.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para ciência da audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 23.10.2018 às 14h30min.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67501 Nr: 713-19.2016.811.0038

 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: Erick Bonfim Bellinati - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamina Calaça da Silva, Gilmar Bianco Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Miotello Valieri - 

OAB:13.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664OAB/RO

 Isso posto, havendo prova sumária da posse do embargante sobre a 

carreta CAR/S REBOQUE/CARROC ABT, marca SR/RANDON SR CA, 

chassi n. 9ADG124356M224621, placa MEA 0709, DEFIRO a liminar 

pleiteada para que seja feita a suspensão da restrição de circulação no 

RENAJUD e  manu tenção  apenas  da  res t r i ção  de 

transferência.Consequentemente, NOMEIO o embargante como fiel 

DEPOSITÁRIO do referido bem, sob as penas da lei, mediante termo e 

compromisso, ficando, portanto, a liberação das restrição de circulação no 

sistema RENAJUD condicionada ao prévio aceite do encargo de 

depositário pelo embargante - Enunciado n. 319 da Súmula do STJ - e, 

para isto, o comparecimento pessoal dele à Secretaria da Vara Única para 

firmar o Termo de Depósito. Sem prejuízo disso, DETERMINO o 

apensamento dos presentes EMBARGOS DE TERCEIRO à ação de 

Execução n. 1353-27.2013.811.0038 (53998) – NCPC, art. 676, caput -, 

bem como a suspensão das medidas constritivas efetuadas naqueles 

autos sobre o objeto dos Embargos e a citação/intimação dos embargados 

indicados, a qual apenas será pessoal se não tiverem procurador 

constituído nos autos da ação principal – CPC, art. 1.050, § 3º/NCPC, art. 

677, § 3º -, para que apresentem a defesa/contestação no prazo de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 679 -, findo o qual o processo seguirá o 

procedimento comum ordinário.Cumpra, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53637 Nr: 996-47.2013.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdJdA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, art. 373 – e, por 

não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – NCPC, art. 355, 

assim como diante da necessidade de produção de provas outras e falta 

de intimação da audiência anterior, REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a 

produção da prova oral no dia 18 de outubro de 2018 (quinta-feira), às 

14h – NCPC, art. 357, V.

Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.

Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer nas 

hipóteses do NCPC, art. 451, 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, que 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, podendo, caso queira, a parte se 

comprometer a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação dessa forma por carta com aviso, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição, assim 
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como importa desistência a inércia na realização da intimação por carta 

com aviso – NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 3º -, sendo a intimação pela via 

judicial exceção – NCPC, art. 455, § 4º -, que deverá ocorrer, entre outras 

hipóteses, em relação à intimação da testemunha arrolada pelo Ministério 

Público e Defensoria Pública.

A testemunha que deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento – NCPC, art. 455, § 

5º -, assim como possível ao magistrado dispensar a produção das 

provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido à 

audiência – NCPC, art. 362, § 2º.

Sem prejuízo disso, uma vez que não consigo fazê-lo pelo sistema Apolo 

Eletrônico/Virtual, DETERMINO que agende o ato/audiência no sistema 

Apolo – código n. 13.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44065 Nr: 75-90.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Jose Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Ferreira Freitas - 

OAB:19920

 Vistos.

I - DESIGNO audiência admonitória para o DIA 26 (VINTE E SEIS) DE JUNHO 

DE 2018, ÀS 13H15MIN, oportunidade em que a defesa técnica poderá 

manifestar quanto ao cálculo de pena de fls. 273/274.

II – Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) INTIME-SE/REQUISITE-SE o apenado para comparecimento na 

solenidade processual;

b) OFICIE-SE ao Diretor da Cadeia Pública local a fim de que envie a este 

Juízo atestado de comportamento do recuperando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14527 Nr: 2938-97.2006.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Moreira Guedes

 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: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira - OAB:8438/MT, José Alves de Souza - OAB:, Luciana 

Cristina P. Cardoso Zandonadi - OAB:5.319/MT

 [...] 12. Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO 

O MÉRITO –art. 487, I, CPC -, e JULGO PROCEDENTE o pedido do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para o fim de para reconhecer o 

excesso da execução no valor de R$ 26.667,84 (vinte e seis mil 

seiscentos sessenta e sete reais oitenta e quatro centavos), e declarar a 

satisfação do débito por parte da impugnante em face da impugnada.13. 

CONDENO a parte impugnada – CPC, 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 – CPC, art. 85 e §§ 

1º e 2º -, CUJA EXIGIBILIDADE PERMANECERÁ SUSPENSA e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – CPC, art. 98, § 2º e 3º.14. Após o 

trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo 

grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. -, CERTIFIQUE e 

ARQUIVE os autos com as baixas e anotações de estilo.15. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42458 Nr: 521-30.2013.811.0026

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Impertec - Impermeabilizações e Construção 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Siqueira da Silva 

- OAB:6120/MT

 (...) .Dessa forma, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade, diante da 

patente ausência de prescrição do crédito.Em prosseguimento, DEFIRO o 

pedido de penhora online via BACENJUD e, subsidiariamente, desde já 

DETERMINO a busca de bens pelo sistema RENAJUD o caso o primeiro 

reste infrutífero (fl. 59v), observando-se o CNPJ nº 36.971.836/0001-80 

da executada Impertec Impermeabilizações e construções LTD.Cumpre 

ressaltar que a penhora será processada em conformidade com artigo 

854 e seguintes do CPC, assim como com o procedimento detalhado na 

Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, especificamente, art. 512 e seguintes da 

CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a 

partir deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio 

de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, vedadas 

consultas às partes; b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio, 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

BacenJud valerá como termo de penhora, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item 3.1, 

“c” anterior.Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

DETERMINO a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8257 Nr: 808-42.2003.811.0026

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Pereira Lima, Maria Aparecida Vieira Lima, Luiz 

da Silva, Euclides Antoninho Demori, Janeth Socorro Ladeia Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A, José 

Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Moura Borges - 

OAB:839 /MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza - OAB:7979/MT, Hélio Antunes Brandão Neto - OAB:9490/MT, 

HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - OAB:9490/O, Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680/MT, MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - 

OAB:22397/A, Mariana Souza Baroni - OAB:351242

 3. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas de 

estilo.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Às 

providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18500 Nr: 402-11.2009.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eidinice Angelino Pereira, PAG

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - OAB:MAT. 1378646, Renata Cordeiro Uchoa Florêncio - 

OAB:MAT. 1585256

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, uma vez apresentado RECURSO DE APELAÇÃO pela autarquia 

demandada, contendo, ainda, expressa renúncia ao interesse recursal 

condicionada, INTIMA-SE o Autor, na pessoa de seu Causídico constituído, 

para, querendo, no prazo legal, manifestar-se e ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43449 Nr: 1650-70.2013.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Ferreira Guedes/ Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - Imóveis e Colonização Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aleandra Francisca de Souza 

- OAB:6249/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/O, Kadum Rondon da Silva - OAB:, MARCELO PEREIRA DE 

LUCENA - OAB:16528

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a deic~são de fl. 202, INTIMA-SE a 

Requerida/Reconvinte para:

 I – No prazo de 05 dias manifestar-se acerca das provas que pretende 

produzir, mormente sobre o interesse em se realizar audiência de 

instrução, sob pena de julgamento imediato da lide.

II – no prazo de 15 dias apresentar impugnação a contestação ao pedido 

de Reconvenção de fls. 187/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585 Nr: 126-34.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemar Xavier Meira, Aldemir Meira Xavier

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

- OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

408,44 (quatrocentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 165, para recolhimento da 

guia de custas e R$ 408,44 (quatrocentos e oito reais e quarenta e quatro 

centavos). 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 numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43749 Nr: 1957-24.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Vieira da Silva

 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: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - OAB:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como uma vez apresentado Impugnação ao cumprimento de 

sentença pela Autarquia Demandada (fl. 102/107) Intima-se o Exequente, 

na pessoa de seu causídico constituído, para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar e/ou requerer o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000432-14.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

JULIANA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

SUZIANE DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZONA FRANCA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000432-14.2018.8.11.0026. REQUERENTE: JULIANA ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: ZONA FRANCA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP 

VISTOS. I - Compulsando os documentos juntados à inicial, verifico o 

comprovante de residência é de terceira pessoa, estranha à relação 

processual (id 15111339), bem como traz endereço de outra comarca, 

qual seja Nortelândia. II - Dessa forma, e com base na decisão do 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais 

(0042256-48.2018.8.11.0000 0042770-98.2018.811.0000) INTIME-SE o 

Promovente, através de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, sanando a irregularidade acima apontada, 

apresentando: i) comprovante de endereço nesta Comarca, ou comprove 

a existência de outra causa que justifique a competência deste juízo. ii) 

comprovante de endereço atualizado, em nome do autor, ou deverá ser 

comprovado, documentalmente, o vínculo jurídico, contratual ou pessoal 

com a pessoa do endereço declinado, sob pena de indeferimento da 

inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. 

Decorrido o prazo, sanada ou não a irregularidade, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 3 de setembro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000431-29.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA VILELA (REQUERENTE)

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA (REQUERIDO)

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 474 de 571



CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000431-29.2018.8.11.0026. REQUERENTE: MARCELO DE OLIVEIRA 

VILELA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME, EDITORA MUNDO 

DOS LIVROS LTDA VISTOS. I - Compulsando os documentos juntados à 

inicial, verifico o comprovante de residência é de terceira pessoa, 

estranha à relação processual (id 15106955). II - Dessa forma, e com 

base na decisão do Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados 

Especiais (0042256-48.2018.8.11.0000 0042770-98.2018.811.0000) 

INTIME-SE o Promovente, através de seu patrono, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, sanando a irregularidade acima 

apontada, apresentando comprovante de endereço atualizado em seu 

nome ou, comprove, documentalmente, o vínculo jurídico, contratual ou 

pessoal com a pessoa do endereço declinado, sob pena de indeferimento 

da inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. 

Decorrido o prazo, sanada ou não a irregularidade, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 3 de setembro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64631 Nr: 153-87.2017.811.0088

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KATIELEN SILMARA BATISTA, Cpf: 

05889100157, Rg: 21647488, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido KENEDY WALLACE BATISTA, 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: Vistos em correição.Trata-se de Ação de Investigação de 

Paternidade Oficiosa, encaminhada pelo Cartório de Registro Civil desta 

Comarca, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.560/92, em favor do menor 

Kenedy Wallace Batista, devidamente representado por sua genitora 

Katielen Silmara Batista, onde a genitora abstém-se de fazer a competente 

alegação de paternidade.O Ministério Público opinou pela a extinção do 

presente feito ante a falta de interesse de agir (ref. 8).ERA O QUE TINHA 

A RELATAR.FUNDAMENTO E DECIDO.Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas de estilo.Publique-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, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 03 de setembro de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62760 Nr: 2445-79.2016.811.0088

 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: José dos Santos Nocente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

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

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique a Secretaria quanto a eventual manifestação da parte requerida 

sobre o laudo pericial de ref. 67.

Ao mesmo tempo, digam as partes se pretendem a produção de outras 

provas, justificando a necessidade e arrolando eventuais testemunhas, 

sob pena de preclusão, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66385 Nr: 1452-02.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERNANDES, EDSON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte exequente, a fim de que se manifeste acerca 

da certidão de ref. 21, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75604 Nr: 1888-24.2018.811.0088

 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): KTLM, KRDS, MZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8194-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de KAMERTEC TERRAPLANAGEM LTDA-ME.

Em análise à petição inicial, foi determinada a intimação do requerente para 

adequar os dados da parte requerida em consonância com o provimento 

nº 61/2017 - CNJ (ref. 04).

O autor requereu a desistência da ação (ref. 06).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o juiz homologar a desistência da ação.

Afere-se dos autos que a parte requerida não foi citada, portanto, não se 

faz necessária sua concordância quanto ao pedido de desistência.

 No caso não há impedimento para homologação da desistência.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Eventuais custas remanescentes pela parte autora.

 Sem honorários.

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

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78593 Nr: 3840-38.2018.811.0088

 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: CARLA MELO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Embora a autora requeira os benefícios da gratuidade da justiça, 

compulsando o processo não vislumbro a apresentação de declaração de 

hipossufiência.

Diante disso, determino que a autora emende a petição inicial, devendo 

juntar declaração de hipossuficiência e cópia de sua carteira de 

trabalho/holerite, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

No mesmo prazo, deverá a requerente apresentar os dados das partes 

em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a 

impossibilidade.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62876 Nr: 2525-43.2016.811.0088

 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: KEILA DE JESUS, SIRLEI VICENTE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da impetrante de parcelamento das custas finais e taxa 

judiciária (ref. 53), com fundamento no art. 468, § 7º, da CNGC.

Encaminhe-se o processo ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA, para emissão das respectivas guias de pagamento.

Após, comprovado o pagamento integral do débito, arquive-se o processo 

com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64157 Nr: 3567-30.2016.811.0088

 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: EE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABdS, RBdS, GdT, MdT, ZdT, EL, EDBDO, 

VdT, GdT

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

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA MAXIR 

PACHECO CEOLIN - OAB:23207/O, JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 Vistos.

Ante o declínio da advogada dativa nomeada (ref. 98), nomeio para 

patrocinar os interesses dos requeridos José Batista Dias, Manoel dos 

Santos Morais, Gilson Vieira da Silva e Valentim Fortes como defensor 

dativo, o douto causídico militante nesta Comarca Dr. Romildo de Paiva, o 

qual deverá ser intimado da nomeação, bem como para que apresente 

contestação no prazo legal.

Em não havendo recusa, intimem-se os requeridos dessa decisão.

No mais, considerando que consoante certificado pelo Oficial de Justiça à 

ref. 95, já houve a reintegração da área, indefiro o pedido do autor de ref. 

92.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 18/2018/DF

O Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte - MT, no uso de suas atribuições legais na forma 

da lei,

CONSIDERANDO a necessidade de alterar a portaria 16/2013/DF, a qual 

designou o Magistrado anterior como Presidente da Comissão, juntamente 

com os servidores escolhidos por ele.

CONSIDERANDO ainda a necessidade de formar uma nova Comissão de 

Análise Desempenho de Estágio Probatório para esta Comarca de 

Brasnorte - MT, de acordo com o art. 6º da Emenda Constitucional n. 19, 

de 04/06/1989, art. N. 23, parágrafo 4º da Lei Complementar n. 4, de 

15/10/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado e Ato 

Regulamentar n. 04/99/CM, de 01/10/1999.

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE a Portaria 07/2018/DF, onde se lê 

Alessandra dos Santos Cunha Diamantino Dayrell – Mat. n. 30847 – 

Assessora de Gabinete, lê-se CARLOS GIULIANO RODRIGUES DA COSTA 

– Mat. n. 25962 oficial de justiça lotado nesta Comarca, para compor, 

juntamente com GISLAINE PEREIRA ALVES Mat. n. 21786 analista judiciário 

e o MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro, a Comissão de Análise de 

Desempenho de Estágio Probatório dos Servidores Aprovados em 

Concurso público realizado por esse sodalício.

Art. 2º- Publique-se, cientifique-se e cumpra-se remeta-se cópia desta 

Portaria ao Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Brasnorte-MT, 03 de setembro de 2018.

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL N. 15.2018.DF

O Doutor Victor Lima Pinto Coelho MM Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte.MT no uso de suas atribuições legais e, etc.

1.Torna público a relação das inscrições deferidas ao Processo Seletivo 

para o recrutamento de Estagiários de nível médio, para formação de 

cadastro reserva para o Fórum da Comarca de Brasnorte – MT, bem como 

altera o local para realização da prova.

2. Inscrições Deferidas:

N.º da Inscrição Nome do Candidato

1. Eduarda Aparecida Chagas 2. Kézia Rafaela de Arruda da Silva 3. Aline 

Ferreira de Ricieri 4. Aline Braun Burg 5. Ianca Freitas Garcia Borges 6. 

Kaic Matheus Lopes Silva 7. Guilherme Lunas Bitencourt 8. Amanda 

Caroline da Silva Passamani 9. Bianca Wandscheer 10. Beatriz 

Wandscheer 11. José Caetano Fogaça Piovesan 12. Alahf Kaick de 

Almeida 13. Mariane de Souza Correia 14. André Luiz Cervieri de Mattos 

15. Leonardo dos Santos Rocha Melo 16. Érika Rodrigues Martins 17. 

Noemy da Silva Santos 18. Endrew Conceição dos Santos 19. Thaline 

Henrique Conti 20. Gelson Aldo Vissovatti Kanieski 21. Andreza Yukari 

Moriya 22. Luan Fidelis Faria 23. Marcos Henrique Oliveira de Paula 24. 

Beatriz Costa de Olandra Heringer 25. Ana Caroline dos Santos Lima 26. 

Eloiza Batista da Silva 27. Ueslei Correia Miranda 28. Polliana Delise Pereira 

29. Maria Leticia Sobrinho de Oliveira 30. Yasmin Tereza Correia da Rocha 

31. Jéssica Cristina Soriano Nogueira 32. Patricia Gabrieli de Oliveira 33. 

Luiz Fernando de Lima Pires Luchtenberg 34. Dhiennif Thais da Silva 

Nobre 35. Andressa Mikovski 36. Monoele de Oliveira Barros 37. Renato 

Rodrigues de Lima 38. Ketellyn Rodrigues Mendes 39. Nausielen Vitória 

Brazão da Silva 40. Thalita Maura Pereira Maciel 41. Anderson da Silva 

Siman 42. Camila Vitoria Kerber 43. Ianca Raiane Romão de Lima 44. Bruna 

Vitória Talaska 45. Luccas Carraro Fulgencio 46. Ketlen Caroline 

Bernandes Rodrigues 47. Erica Borges de Freitas 48. Kamila de Sá 

Fagundes Brandão 49. Manuela Wagner Borba 50. Mariana de Souza 

Feitosa 51. Valcir Junior Domiciano Rossi de Souza 52. Leonardo Noel 

Oliveira Reis 53. Itamara Ferreira da Rosa 54. Giovana Meurer Ochoa 55. 

Andressa Rosa de Almeida Moraes 56. Gabriela Barros Amaral 57. Willian 

Jeferson Pereira 58. Fabio Soares Cordeiro. 59. Laura Aparecida de 

Souza Borges 60. Brayan Pimenta Bueno 61. Douglas Pires da Costa 62. 

Iris Vitoria Rodrigues de Freitas 63. Elvis Melo Pessoa dos Santos 64. João 

Vinicius Balieiro Mattos 65. Alex Braga dos Santos.

3. Torna público, que a prova para o Processo Seletivo de Recrutamento 

de Estagiários de Nível Médio, para formação de cadastro reserva para o 

Fórum de Brasnorte – MT, será realizada no dia 15 de setembro de 2018, 

às 09:00 horas na Escola Municipal de Educação Básica 1º de Junho, 

situada na Av. General Osório nº 499 – centro, Brasnorte-MT.

4. Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos de 
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antecedência, a fim de evitar transtornos, munidos de caneta 

esferográfica de tinta cor preta ou azul, de comprovante de inscrição e 

documento de identificação original com foto.

5. A prova terá duração de 03 (três) horas.

6. Para maiores esclarecimentos, os candidatos deverão observar as 

regras estipuladas no Edital nº 014/2012/GSCP disponível no Diário de 

Justiça Eletrônico nº DJE 8.813, de 17/05/2013 no site do Tribunal de 

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

7. Fica consignado que os aprovados somente estarão prestando estágio, 

desde que cumpridas as formalidades do Edital 014/2012/GSCP.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

no Diário da Justiça Eletrônico, no átrio do Fórum e na Imprensa do TJMT.

Brasnorte-MT, 03 de setembro de 2018.

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21993 Nr: 1265-70.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO DE LIMA, OSMAR DE BRITO 

SILVA, ELTON BARAGÃO, ÉRCIO PETRY, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:OAB/MT 2875, Aparecido Martins Lourenço - OAB:5.154-A, 

EDER HERMES - OAB:MT-16.727, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2492-MT, NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO ! - OAB:18.815-A, 

Vander José da Silva Ribeiro - OAB:OAB/MT 6.160-B

 Vistos etc.

Apresentadas as alegações finais ministeriais (fls. 519/520), DETERMINO 

a abertura de vista do feito à defesa, no prazo legal, para apresentação 

das alegações finais (escritas), o que deverá ser certificado e, em 

seguida, voltem-me os autos conclusos para prolação da sentença.

 Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo, acaso necessário, o adequado e servindo a cópia 

deste despacho como mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69666 Nr: 569-82.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO FEDERAL DA SEGUNDA VARA DA SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE CÁCERES/MT, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA, DANILLO RICARDO 

MELO ALARCÃO, LENILDA DO CARMO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramayanne da Silva Bicalho - 

OAB:OAB/MG 153.519, Raphael Mapa da Fonseca - OAB:OAB/MG 

132.329, Reinaldo Lorençoni Filho - OAB:OAB/MT 6459-O

 Intimação dos réus, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência de inquiriação da testemunha GRAZIELA 

ROSSI, que foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 03 

de outubro de 2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68781 Nr: 3527-75.2017.811.0100

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE BRASNORTE - SSPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação, 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.: 69652 Nr: 533-40.2018.811.0100

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra / MT, 

GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMASA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fábio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:14864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:OAB/MT 19.378-A, Patrícia Quessada Milan - OAB:7.131/O

 Vistos etc.

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a Carta 

Precatória conforme requerido, servindo a cópia deste despacho como 

mandado/ofício, devendo:

 Intimar a testemunha pessoalmente JOSÉ ROMUALDO DA SILVA indicada 

na carta precatória para o comparecimento no Fórum Local, em audiência, 

que foi designada por este Juízo de Brasnorte/MT, para a data de 30/10/18 

às 16h00min, para fins de oitiva.

II – Alcançada a finalidade, ou certificado a impossibilidade de 

cumprimento, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste 

Juízo.

AS PARTES FORAM INTIMADAS NESTE ATO POR MEIO DOS SEUS 

ADVOGADOS.

Oficie-se o Juízo Deprecante acerca da audiência ora designada.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72294 Nr: 2026-52.2018.811.0100

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554

 Vistos etc. Devolva-se a carta precatória ao Juízo de Origem, 

consignadas as nossas homenagens, eis que cumprida a finalidade da 

carta precatória em questão. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sirva-se a cópia desta ata como ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72093 Nr: 1951-13.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 1ª Vara Criminal Comarca de Campo Novo dos 

Parecis - MT, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI LUIS FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687-OAB/MT, MICHELL ANTÔNIO BREDA - OAB:OAB/MT 

16.990

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de inquirição da testemunha ANDRÉ LUIS MORAES DA SILVA, 

que foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 03 de 

outubro de 2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19389 Nr: 84-68.2007.811.0100

 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: ANGELO PONZANI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ALVES DE SOUZA - 

OAB:PROC. FEDERAL

 INTIMAÇÃO da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao cálculo juntado aos 

autos, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17262 Nr: 1191-21.2005.811.0100

 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: EDI RASCH DRESCH, HUGO CARLOS DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROCURADORA FEDERAL/INSS - OAB:3.833

 INTIMAÇÃO da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao cálculo juntado aos 

autos, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71435 Nr: 1685-26.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Aripuanã / MT, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL MADEIRAS LTDA-ME E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey Philipe Kerber - 

OAB:OAB/MT 18119/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de inquirição da testemunha NICODEMOS DE SOUZA 

ALBUQUERQUE, que foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a 

data de 02 de outubro de 2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55401 Nr: 82-20.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11991

 Vistos etc.,

 Considerando o teor da certidão contida à ref.: 24 deste feito, DETERMINO 

a intimação do denunciado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, o que 

deverá ser certificado, aquele constitua novo advogado ou afirme não 

possuir condições de constituir novo advogado, o que deverá ser 

certificado, com o escopo de que lhe seja nomeado defensor dativo, para 

promoção da sua defesa.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71463 Nr: 1686-11.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA 

DE SÃO JOSE DO RIO CLARO/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 Intimção do réu, na pessoa de seu advogado, para o comparecer a 

audiência, que foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 

02 de outubro de 2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71730 Nr: 1848-06.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

JUARA/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DO ESPÍRITO SANTO COSTA, 

ANTÔNIO VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:MT / 7.824-B

 Intimação dos réus, na pessoa de seu advogado, para comparecerem a 

audiência de inquirição da testemunha ENESTOR NOBRES, que foi 

designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 02 de outubro de 

2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57571 Nr: 839-14.2015.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Brasnorte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIE COSTA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18821

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão contida à ref.: 38 dos autos e tendo-se 

em vista que o acusado Jucie Costa de Freitas possui advogado 

constituído na Ação Penal de código n.º 67451, ao tempo em que revogo a 

nomeação contida à ref.: 24, DETERMINO a intimação do Dr. Diego Rafael 

Lanzarini, OAB MT 18.821, para apresentar contrarrazões ao recurso em 

sentido estrito interposto pelo Ministério Público (ref. 13), no prazo legal, o 

que deverá ser certificado.

Após, CONCLUSOS para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 

589 do CPP.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, servindo a cópia desta decisão como o 

necessário mandado/carta/carta precatória.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-73.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS JUSTINO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000174-73.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

3.864,56 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: ANTONIO CARLOS JUSTINO Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA TIBAGI, 00, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 21/09/18 às 12:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-43.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:
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JARBAS ANTONIO DIAS (ADVOGADO(A))

VALDELICE AMORIM DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000176-43.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

7.663,52 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: VALDELICE AMORIM DOS REIS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: VALDELICE AMORIM DOS REIS Endereço: RUA TIBAGI, 

S/N, CHACARA UBERLANDIA, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 28/09/18 às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço 

ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-80.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ STRAGLIOTTO PASSAMANI (EXEQUENTE)

TATISA MAIARA DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO GARCIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000180-80.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

18.006,68 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

EXEQUENTE: EDSON LUIZ STRAGLIOTTO PASSAMANI EXECUTADO: 

ALESSANDRO GARCIA DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

EDSON LUIZ STRAGLIOTTO PASSAMANI Endereço: P.A. Tibagi, 477, Zona 

Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 28/09/18 às 

14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-36.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IURY FELIPE MARTINS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010371-36.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

12.630,13 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: IURY FELIPE MARTINS RIBEIRO Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: Rua CURITIBA, 1167-A, LOJA, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 28/09/18 às 

14:15, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-10.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010170-10.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

3.561,94 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: Rua CURITIBA, 

1167-A, LOJA, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 28/09/18 

às 14:30, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-93.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S C COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010158-93.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.781,10 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: S C COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES 

LTDA - ME Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO 

DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: Rua CURITIBA, 

1167-A, LOJA, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 28/09/18 

às 14:45, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-38.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURI BOURSCHEID (REQUERIDO)

DENISE APARECIDA TELES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000004-38.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

17.364,56 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: DENISE APARECIDA TELES DE SOUZA, AURI 

BOURSCHEID Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA 

LARGO DAS NAÇÕES, S/N, PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 28/09/18 às 15:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-06.2017.8.11.0100
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Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES RAMOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000032-06.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

2.016,79 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: MOISES RAMOS DOS SANTOS Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 28/09/18 

às 15:15, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-23.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA DO PRADO DIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000005-23.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

527,47 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: MARCIA CRISTINA DO PRADO DIAS Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 28/09/18 

às 15:30, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-53.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F C RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E 

EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000003-53.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.413,51 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: F C RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE 

MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 28/09/18 

às 15:45, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42430 Nr: 862-22.2018.811.0110

 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: TSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10 de SETEMBRO de 2018 

às 15h30min (horário de Cuiabá - MT), ocasião em que oportunamente se 

tentará uma conciliação amigável.CITAÇÃO DO REQUERIDO O requerido 

deverá ser citado acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data : I - da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no mandado as advertências 

do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

defensor, para comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º 

CPC).Não sendo celebrado acordo na audiência previamente designada, e 

em sendo apresentada a contestação no prazo legal, dê-se vista à parte 

autora para impugnação em 15 (quinze) dias.O não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes na audiência de conciliação, importará 

a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do 

CPC).Ciência ao Ministério Público.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – 

MT, 16 de julho de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40401 Nr: 1658-47.2017.811.0110

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença-> Extinção Sem Resolução de Mérito->Desistência

Trata-se de Ação de Guarda c/c Liminar de Guarda Provisória e Alimentos, 

proposta por WALLACE RIBEIRO BRAGA em face de ELAINE CRISTINA 

DOS SANTOS.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (fl.178).

Instado à manifestação, o Ministério Público pugnou pela homologação da 

desistência do autor (fl.180).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Decido.

Pois bem, infere-se que dos autos que a parte requerente manifestou pela 

desistência do processo (fl.178).

Ressalto que no presente caso não há necessidade para intimação da 

parte contrária manifestar quanto à desistência da ação, haja vista que 

não houve citação.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos dos arts. 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

art. 90, caput, do CPC.

Ante a extinção do feito, cancelo a audiência designada nos autos.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40033 Nr: 1563-17.2017.811.0110

 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: APCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Ponderando os motivos trazidos pela 

parte autora, defiro o requerimento referido e, por conseguinte, determino 

a citação/intimação do requerido, via carta precatória à Comarca de Serra 

Dourada/BA, a fim de que apresente contestação, caso queira, no prazo 

de 15 dias. Após, intime-se o autor para impugnação no mesmo prazo. A 

seguir, vistas ao Ministério Público. Por fim, voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35607 Nr: 904-76.2015.811.0110

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA ROSA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado à fl. 85, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35774 Nr: 40-04.2016.811.0110

 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 SANTANDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA ROSA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Vistos.

Decisão->Determinação

Fora determinada a certificação quanto ao recebimento com efeito 

suspensivo do Agravo de Instrumento informado à fl.73 (fl.279).

 No entanto, da certidão de fl. 282 depreende-se que não fora encontrada 

qualquer informação acerca de tal recurso. Na ocasião, fora procedida a 

intimação da parte requerida para que apresentasse comprovante do 

protocolo do aludido agravo de instrumento.

Ocorre que, apesar de ter sido devidamente intimada (fl.283), a parte 

requerida permaneceu silente (fl.284).

Desta feita, considerando que a liminar foi deferida em 03/03/2016 (fl. 39), 

de que a parte requerida já apresentou contestação (fls.49/71), de que os 

autos da revisional de contrato Código 35607 foram extintos por falta de 

pressuposto processual e de que a liminar ainda não foi cumprida, DEFIRO 

a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da autora no imóvel objeto da 

lide(fls.28/29,verso), concedendo o prazo de 10 (dez) dias para a 

desocupação voluntária da parte requerida; autorizando, desde já, o 

reforço policial, caso necessário, nos termos do art. 139, VIII, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34839 Nr: 461-28.2015.811.0110

 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: ESPOLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES, EDSON 

NOLASCO GUIMARÃES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA, LUIZ CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40035 Nr: 1565-84.2017.811.0110

 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: JMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:/MT 23.503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero expediente

 Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35367 Nr: 791-25.2015.811.0110

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

NOMEIO a Dr.ª Willian Gonçalves Lino de Oliveira (OAB/MT n. 20511), para 

patrocinar os interesses do executado, devendo ser intimado para 

manifestar, sendo que, em caso de aceitação, deverá acompanhar o 

andamento dos autos e atender aos chamados processuais.

Os honorários serão fixados ao final do processo ou em momento 

oportuno, ocasião em que o escrivão deverá lavrar a competente certidão 

da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39934 Nr: 1519-95.2017.811.0110

 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: YASMIN REDZAWE MARÃTEDEWA TSIBODOWAPRÉ, 

SAMIRA MARCOS TSIBODOWAPRÉ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARATEDE WA DZAYWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro o prazo de 5 dias para juntada do 

substabelecimento. Diante da não localização do requerido, mesmo tendo 

sido efetivadas varias tentativas, a colho a manifestação da parte e 

determino a citação por edital nos termos do art. 257, do CPC, no prazo de 

20 dias. Expirado o prazo, certifique-se, voltando os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31970 Nr: 1727-21.2013.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA TEREZINHA 

PEREIRA em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT.

 A parte autora requer a execução de sentença, desta forma, 

considerando que já tem título judicial nos autos, com supedâneo nos 

artigos 534 e 535, do Código de Processo Civil, recebo a referida petição, 

como Cumprimento de Sentença.

Intime-se o requerido, 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 exequente, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24968 Nr: 1092-79.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Defiro a cota Ministerial de fls. 200/200-v.

Expeça-se certidão de inteiro teor do presente feito.

Determino a negativação do nome do executado JOAQUIM MATIAS 

VALADÃO, CPF: 482.305.701-59 (fl.197), através do Sistema 

SERASAJUD, em decorrência do débito no valor de R$ 23.832,56 (vinte e 

três mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos); via 

sistema próprio.

Após cumpridas tais diligências, desde já, DETERMINO a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual estará suspensa a 

prescrição, com fulcro no art. 921, §1°, do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, começará a correr 

o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que seja localizado o executado ou 

encontrados bens penhoráveis, deverão os autos ser arquivados, nos 

termos do art. 921, §2°, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30667 Nr: 431-61.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA SUELY R. DOS SANTOS 

CORBELINO - OAB:5.037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:

 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.Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores 

depositados em fl. 209 ao presente processo.Com a devida vinculação, 

expeça-se o competente alvará de levantamento, através do SISTEMA 

SISCONDJ; atentando-se que o levantamento somente poderá ser 

efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, 

à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 68/2018 do CNJ.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.: 26484 Nr: 208-79.2011.811.0110

 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: FLAVIO ROGERIO MOTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDICE DE MORAES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:/MT 22.433, WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

cópia da matrícula atualizada do imóvel objeto da lide.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33754 Nr: 1152-76.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE ROCHA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCELIA MARIANO, FLORISVAL TOBIAS 

PEDRO, JOSÉ FLEURI TOBIAS PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado dos embargos à execução (Cód. 

35779), intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42667 Nr: 989-57.2018.811.0110

 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: KÁTIA ROSANA BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT - PREVICAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255, MARCELO ANTONIO SILVA - OAB:21.332, RUTH 

CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350

 (...) Posto isso, indefiro o pedido de chamamento ao processo do 

Município de Campinápolis/MT. Intime-se o requerido para oferecer 
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contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 335 c/c 183 

do CPC. A seguir, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30662 Nr: 426-39.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação

A Secretaria deverá certificar se houve o integral cumprimento das 

medidas homologadas na suspensão condicional do processo (fl. 71).

 A seguir, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Ademais, tendo em vista a nomeação (fl. 40) da Dra. Iandra Santos Morais, 

OAB/MT n°16051; defiro parcialmente o pedido de fls. 95/96.

Desta forma, fixo os honorários advocatícios no valor de 07 (sete) URH, 

nos termos da Tabela da OAB/MT (tabela XIX, item 5 - 5.1), devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49925 Nr: 881-07.2008.811.0101

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYSSON LINCOLN CONTATO GARCIA, 

GISELE GLATZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN 

- OAB:4.367/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Autos nº 881-07.2008. (Id. 49925).

Crimes contra a Administração Pública

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Denunciado(s): ARYSSON LINCOLN CONTATO GARCIA e outro.

Vistos.

1. Por razões médicas, esta magistrada não realizou as audiências 

designadas para o dia 28/08/2018, conforme atestado médico em anexo, 

razão pela qual redesigno a audiência anteriormente agendada, para o dia 

07 de novembro de 2018, às 13:00 horas.

2. Intimem–se/ Requisite-se.

3. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública, se for atuante no 

caso.

4. Intime-se eventual advogado constituído, via DJE.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81492 Nr: 652-71.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 “Vistos. 1. Declaro encerrada a instrução processual. 2. Abra-se vista ao 

parquet para oferecimento de alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias 

e em seguida, intime-se a defesa, via DJE, para também ofertar suas 

alegações finais em igual prazo. 3. Após, conclusos para sentença. 

Diligências necessárias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80885 Nr: 38-66.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI DE OLIVEIRA COSTA FERREIRA, JOSE 

CLEIMAR GODOI, SIDNEI GALLON, FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS, 

ANTONIO DA ROCHA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos. 1. Tendo em vista que o advogado do acusado ANTONIO não foi 

intimado via DJE a tempo para esta solenidade, resta prejudicado o ato, 

razão pela qual REDESIGNO-A para o dia 20 de setembro de 2018, às 

14:00 horas. 2. Intimem-se as testemunhas constantes na cota ministerial 

de fl. 244 bem como depreque-se suas oitivas, haja vista a duplicidade de 

endereços. 3. Intime-se novamente a testemunha Alcidor Venzo. Saem 

intimadas as testemunhas ARNALDO, VILMA e VALTER bem como os 

acusados FLÁVIO E SIDNEI. 4. Intime-se a defesa do acusado Antonio, via 

DJE. 5. Saem os demais intimados. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82140 Nr: 1330-86.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LUIZ BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37.420 OAB/GO

 Autos nº 1330-86.2013. (Id. 82140).

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Denunciado: LEONARDO LUIZ BACHINSKI

Vistos.

1. Por razões médicas, esta magistrada não realizou as audiências 

designadas para o dia 28/08/2018, conforme atestado médico em anexo, 

razão pela qual redesigno a audiência anteriormente agendada, para o dia 

24 de outubro de 2018, às 15:30 horas.

2. Intimem–se/ Requisite-se.

3. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública, se for atuante no 

caso.

4. Intime-se eventual advogado constituído, via DJE.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47876 Nr: 376-50.2007.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOCLECIO BATISTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 376-50.2007. (Id. 47876)

Ação de requerimento de beneficio auxilio doença c/c antecipação de 

tutela

Exequente: DIOCLECIO BATISTA FILHO

Executado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

1. Intimem-se as partes para manifestarem acerca do cálculo de fl. 92/96, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

2. Após, conclusos

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89947 Nr: 605-92.2016.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Rissi - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE CRISTINA ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Autos n. 605-92.2016 (Id. 89947)Cumprimento de sentençaExequente: 

ROSANE RISSI EPPExecutado: REJANE CRISTINA ANDERLEVistos.1. (...) 

.Nestes termos, DEFIRO o pedido para realização do bloqueio de veículos 

via Sistema Renajud e que estejam em nome e na posse do cônjuge da 

Executada. O bloqueio encontra-se em anexo.Ressalto por fim que, caso 

sejam penhorados bens que não sejam de titularidade de ambos os 

cônjuges, poderá ser a medida oportunamente revista pelo consorte da 

executada.(...) . 2. Intimem-se, inclusive o esposo da Executada, da 

presente decisão. 3. Diligências necessárias.Cláudia, 3 de setembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 51/2018-DF - Responderão no plantão dos finais de 

semana, feriados e semanal, durante o período de 01 á 30 de setembro de 

2018, os seguintes servidores conforme escala abaixo

* A Portaria nº 51/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78492 Nr: 1461-10.2017.811.0105

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida acerca da sentença de 

ref. 41.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79103 Nr: 1782-45.2017.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdS, MGS, MGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, MATEUS GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:21.384/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 2º, I, "l", da Portaria n. 02/2017 deste juízo, impulsiono 

os autos para intimar a parte autora para apresentar atualização do 

cálculo, uma vez que a petição de ref. 29 abrange apenas o período até 

novembro/2017, para posterior expedição de citação do requerido.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66754 Nr: 79-50.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDC, SECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Deodápolis-MS - OAB:

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 24 de 

janeiro de 2019, às 17h00min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

Na forma do art. 8º da Lei n. 5.478/68, as partes poderão apresentar as 

demais provas também nessa solenidade.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 89296 Nr: 2417-89.2018.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO JOSÉ MADEIRAS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE 

FREITAS PEREIRA - OAB:3046/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para a audiencia 

designada para o dia 22 de outubro de 2018, ás 15h30m na sala de 

conciliação, conforme andamento de ref. 10.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 81072 Nr: 2763-74.2017.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA NOBRE DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para a audiencia 

designada para o dia 06 de novembro de 2018, às 16h30m na sala de 

conciliação, conforme andamento de ref. 22.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72808 Nr: 1175-66.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFR, MADPR, GHPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Souza Teixeira - 

OAB:20617-B - MT
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 Vistos etc.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 24 de 

janeiro de 2019, às 16h00min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

Na forma do art. 8º da Lei n. 5.478/68, as partes poderão apresentar as 

demais provas também nessa solenidade.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 90201 Nr: 2944-41.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVC, AVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da audiencia 

designada para o dia 05 de novembro de 2018, às 17h00m na sala de 

conciliação, conforme andamento de ref. 9.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67376 Nr: 431-08.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDS, BDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca do andamento de 

ref. 57, a saber a designação de audiência para o dia 05 de novembro de 

2018, às 17h30m na sala de conciliação.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N°. 03/2018/C.A.

 Prazo: 10 dias

Excelentíssimo Senhor Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz 

Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Cotriguaçu-MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da lei, etc...

CONSIDERANDO os termos do Edital n°. 01/2018/C.A, que tem como 

objetivo convocar instituições públicas e privadas com finalidade social, 

sediadas nesta comarca, para participarem do cadastro de habilitação 

com a finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspenção 

condicional dos processos.

CONSIDERANDO que foi efetuada a análise da documentação 

apresentada pelos(as) interessados(as), pela Comissão de Apoio ao 

Processo seletivo mencionados na Portaria 25/2018/C.A.

 RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO a classificação das Associações com cadastro 

regular. Conforme segue:

• Associação Pestalozzi de Cotriguaçu

• Associação Espírita Lar das Orquídeas

• Conselho Comunitário de Segurança Pública de Cotriguaçu - CONSEG.

Art. 2° CONVOCAR as entidades cadastradas para apresentar os projetos 

conforme os itens 7.32.29 e 7.32.29.1 do Provimento 05/2015-CGJ.

Afixe-se no átrio do Fórum, no local de costume para conhecimento geral.

Publique-se. Cumpra-se.

 Cotriguaçu-MT, 28 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62257 Nr: 659-69.2013.811.0099

 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: DEUZELIA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Inicial, isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a conceder aposentadoria por invalidez em favor de 

DEUZÉLIA RODRIGUES DOS SANTOS, [...] Tópico síntese do julgado à a) 

nome do segurado: DEUZÉLIA RODRIGUES DOS SANTOS; b) benefício 

concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: a calcular; 

d) data de início do benefício – DIB: (conforme indicado no Dispositivo); e) 

renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do 

pagamento: benefício a ser ativado pela antecipação de tutela; g) prazo 

mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 dias.Cotriguaçu/MT, 02 

de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61134 Nr: 867-87.2012.811.0099

 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: JOÃO NATALINO WILKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Angelo 

Nascimento - OAB:13427, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Inicial, isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a conceder auxílio-doença e posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez em favor de JOÃO NATALINO WILKE, CPF 

423.722.409-00[...] Tópico síntese do julgado à a) nome do segurado: 

JOÃO NATALINO WILKE; b) benefício concedido: auxílio-doença e 

subsequente conversão em aposentadoria por invalidez; c) renda mensal 

atual: a calcular; d) data de início do benefício – DIB: (conforme indicado 

no Dispositivo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: benefício a ser ativado pela antecipação de tutela; 

g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 

dias.Cotriguaçu/MT, 02 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35066 Nr: 27-14.2011.811.0099

 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: MANOEL FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Angelo 

Nascimento - OAB:13427, PATRÍCIA SIMIONATTO - OAB:14.577, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, concedida a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 02 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79959 Nr: 965-62.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação, bem como resposta à Reconvenção de ref. 

46.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65625 Nr: 497-06.2015.811.0099

 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: MPDEDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS, MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736-0/MT

 Vistos...

Proferiu-se despacho designando audiência concentrada com base no 

Ofício Circular 271/2018-CEJA, tendo, inclusive, nomeado defensor dativo 

para o ato, conforme pode ser visto nas refs. 343/344.

Todavia, o mencionado ofício determina a reavaliação dos processos que 

envolvam crianças e adolescentes acolhidos, não, necessariamente, a 

realização de audiência concentrada.

Nesse sentido é a orientação do artigo 19, §1º, do ECA, com as alterações 

trazidas pela Lei nº. 13.509/2017:

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio 

de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral.

 § 1o Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no 

máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária 

competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional 

ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 

reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer 

das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.

[...]

Ressalta-se que orientações no mesmo sentido foram repassadas pela 

Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA/CGJ-MT, em contato 

telefônico realizado nessa data.

Além do mais, considerando que foram juntadas as alegações finais pelo 

Ministério Público e pela defesa, a reavaliação será feita em sede de 

sentença, devendo os autos permanecer em gabinete para tanto.

Por isso, CANCELA-SE a audiência concentrada designada para o dia 

17.09.2018, bem como REVOGA-SE a nomeação feita em nome do ilustre 

advogado Dr. Florentino Aparecido Martins.

Cotriguaçu/MT, 03 de setembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83074 Nr: 2951-51.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SAMYRA VALENTYNA OLIVEIRA DA SILVA, JACONIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .III CONCLUSÃOPor tais motivos, sempre frisando o caráter 

provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, 

INDEFERE-SE o pedido “liminar”, pela ausência dos requisitos ensejadores 

da medida pleiteada, conforme acima fundamentado.IV DELIBERAÇÕES 

FINAIS No mais, SECRETARIA para:1.INTIMAR a requerente da presente 

decisão;2.CIENTIFICAR o Ministério Público; 3.CITAR o Estado de Mato 

Grosso, isto para que fique ciente do processo, bem como para que 

apresente resposta (inclusive contestação), isto no prazo de 30 

dias;4.Após, VISTAS ao Ministério Público para, querendo, impugnar a 

contestação ou especificar provas (conforme for);5.Após, conclusos. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 03 de 

setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76631 Nr: 3268-83.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAC, EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:23573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214

 Embora tenha havido intimação de um dos advogados da parte-autora, 

verifica-se que havia outro constituído (agora inserido no cadastro para 

intimação).

Não obstante a defesa nesta fase ser chamada de "impugnação" (art. 525 

do CPC), não de "contestação", a fungibilidade impede consequência 

negativa para o executado.

Em que pese o Ministério Público ter mencionado que a ausência de 

manifestação da parte-autora possa acarretar extinção do processo sem 

resolução do mérito, entende-se que a inércia leva apenas à falta de 

rebatimento ao quanto alegado pelo executado, por isso se conclui pela 

desnecessidade de intimação pessoal para alguma manifestação.

Por isso, à SECRETARIA:

1.INTIMAR a parte-autora (Dje);

2.INTIMAR o requerente que atingiu a maioridade, isso para regularizar sua 

representação;

3.Havendo manifestação ou não, ao Ministério Público para apontamento 

sobre o conteúdo da impugnação ("contestação");

4.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65191 Nr: 253-77.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI OTONI PEREIRA, JEFERSON 

FERNANDO DINIZ, SIDNEI DOS SANTOS SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia e nas alegações finais pelo Ministério Público, ABSOLVENDO 

SIDINEI DOS SANTOS SOUZA (“Cidim”), WESLEI OTONI PEREIRA (“Preto”) 

e JEFERSON FERNANDO DINIZ (“Geca”) quanto à imputação das infrações 

penais do art. 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 

10.826/03, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal.[...] 

Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado desta sentença, 

adotar as seguintes providências:1.Proceder às anotações e baixas 

necessárias;2.VERIFICAR a existência de armas, objetos e veículos 

apreendidos sem destinação, remetendo, neste caso, os autos 

conclusos;3.Após, arquivar com as formalidades de praxe.Ciência ao 

Ministério Público.Intimar, observando-se o art. 392 do CPP. Cotriguaçu/MT, 

02 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70552 Nr: 1839-18.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/O, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815, Heuer 

Suniga dos Satnos - OAB:MT 19954/E

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 25/10/2018, às 

17h00min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo), vítima e também o interrogatório do réu 

(se comparecer, pois residente em Juína). Importante consignar que 

alguns policiais indicados como testemunhas pelo Ministério Público podem 

não mais trabalhar na Comarca, de modo que deve ser mantido contato 

com a Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil respectiva e verificado o 

local onde estão, sendo expedida a Precatória respectiva. Por fim, à 

SECRETARIA para:1.MANTER contato com a Cia da PM respectiva (ou DP, 

conforme for), verificando onde estão os policiais arrolados, EXPEDINDO 

as Precatórias necessárias;2.EXPEDIR PRECATÓRIA para Juína, isso 

para:a.Intimar o réu acerca da audiência;b.Realização de interrogatório do 

réu (em data após 26/10/2018).3.Havendo testemunhas residentes fora 

dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, 

caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO 

DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, vítima, réu e a 

Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA CIDADE).Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 15329 Nr: 54-75.2003.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERI DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA K. SARMENTO - 

OAB:5879-B, WILSON TERUO KOBAYASHI - OAB:2575-B/MT

 Vistos...

Ante a Certidão que indicou a inércia do procurador do autor (fl. 207), em 

atendimento ao art. 485, III e §1º, do CPC, deve-se intimar a parte autora 

pessoalmente:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

 Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para se manifestar quanto à certidão de fl. 205, 

requerendo o que entender de direito, isso no prazo de 05 dias;

2. Com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 31 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26625 Nr: 1929-12.2005.811.0099

 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: ELIZIO BRITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO CROZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVÁ DA SILVA FREIRE - 

OAB:OAB/MS 7275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 Ante a inércia da parte-autora, encerra-se a fase probatória, já que a 

testemunha do requerente foi dispensada (fl. 152).

Assim:

1.INTIMAR as partes para alegações finais;

2.Após, com ou sem elas, conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30402 Nr: 30-71.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVENILDO PEREIRA DOS SANTOS - Vulgo 

"Neguinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOVENILDO PEREIRA DOS SANTOS - 

VULGO "NEGUINHO", Filiação: Sebastião Pereira dos Santos e Iracilda 

Pereira dos Santos, data de nascimento: 08/07/1978, brasileiro(a), natural 

de Ouro Preto-RO, casado(a), trabalhador rural. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do denunciado para que compareça à Sessão para 

Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri designada para o dia 06 de 

novembro de 2018, às 13h30min, na Sala de Audiência do Fórum de 

Cotriguaçu

Resumo da Inicial: O Ministério Público denunciou o réu como incurso nas 

penas do artigo 121, "caput", c/c o artigo 14, inciso II do Código Penal e 

artigo 14, "caput", da Lei 10.826/03.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento 

pelo Egrégio Tribunal do Júri para o dia 06 de novembro de 2018, às 

13h30min, na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu. IV 

PROVIDÊNCIAS – À SECRETARIAForam feitas pesquisas acerca dos 

endereços das testemunhas e vítima, conforme documentos ora juntados. 

O acusado foi intimado da decisão de pronúncia por Edital. Por fim, a 

SECRETARIA para:1.PROVIDENCIAR (se isso já não foi feito) o requerido 

pelo Ministério Público (TÓPICO II, acima), atentando-se à questão da 

juntada em até três dias úteis e imprescindível intimação da outra 

parte;2.MANTER CONTATO com a PM e descobrir onde estão lotados os 

policiais militares arrolados como testemunhas, expedindo-se Precatória 

para intimação;3.INTIMAR as testemunhas arroladas na fase do art. 422 do 

CPP, atentando-se aos endereços indicados;4.INTIMAR a Defesa 

(pessoalmente, se Defensor nomeado);5.Intimar o Acusado por 

Edital;6.ESTANDO PRESO o acusado, OFICIAR à Direção do Presídio 

respectivo e requisitar a condução do preso ao Fórum de Cotriguaçu na 

data e horário especificados;7.INTIMAR os jurados;8.INTIMAR o Ministério 

Público;9.EXTRAIR cópias desta decisão e da Pronúncia, as quais deverão 

ser entregues aos Jurados (art. 472, p. único, do CPP).Publicar. 

Intimar.Cumprir, expedindo-se o necessário para a preparação da Sessão 
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Plenária.Cotriguaçu/MT, 31/08/2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

Substituto

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 03 de setembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71021 Nr: 2156-16.2016.811.0099

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VABBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALQUIRIA ALVES BATISTA BONFIM 

DA SILVA, Cpf: 96845406120, Rg: 1.459.106-5, Filiação: João Batista 

Bonfim e Maria Amelina Bonfim, data de nascimento: 07/06/1984, 

brasileiro(a), natural de Cacoal-RO, casado(a), lavradora. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA REQUERIDA DO TEOR DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA.

Sentença: Ante o exposto, dada a perda superveniente do objeto do 

processo, a fulminar o interesse de agir, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil.Sem custas e despesas processuais (art. 3°, inciso I da 

Lei 7.603/2001 – MT). IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIATransitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, procedendo-se 

à s  b a i x a s  n e c e s s á r i a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

praxe.Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 16 de agosto de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

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

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

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

digitei.

Cotriguaçu, 03 de setembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32112 Nr: 824-20.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Lima de Souza Filho

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

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, para que no prazo legal, querendo, 

apresente resposta à impugnação ao cumprimento de sentença de 

fls.135/139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32035 Nr: 750-63.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERUSA DIAS DA SILVA

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

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, para que no prazo legal, querendo, 

apresente resposta à impugnação ao cumprimento de sentença de 

fls.105/113, e se manifeste acerca da petição do requerente de fl.114.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-67.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO THYAGO ESTULANO GUEDES (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Autos nº: 1000013-67.2018.8.11.0034 

VISTOS ETC. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais e pedido de antecipação parcial dos efeitos 

da tutela, ajuizada por ALUIZIO THIAGO ESTULANO GUEDES em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos devidamente qualificadas nos autos. 

Compulsando a peça exordial verifico que o requerente atribuiu valor da 

causa inferior ao benefício econômico pretendido. Conforme acima 

delineado, a parte ativa pretende a declaração de inexistência de débitos 

com condenação por danos morais, de maneira que o valor da causa deve 

corresponder à soma dos valores de ambas as pretensões (CPC, art. 292, 

inciso VI). Assim, verificando que ela atribuiu como valor da causa apenas 

a monta equivalente à indenização moral pretendida, o montante 

encontra-se aquém do correto valor da causa. Desta maneira, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, atribuindo 

o valor correto à causa, aquele que corresponde à integralidade do 

benefício econômico pretendido. Após, tonem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-42.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARIONILDA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000338-42.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 10/10/2018 Hora: 15:15, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 3 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010105-53.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDERSON DIAS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Autos nº: 8010105-53.2016.8.11.0034 

VISTOS ETC. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c/c Indenização Por Danos Morais promovida 

por ANDERSON DIAS ARAÚJO em face de VIVO S/A – TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, ambos já qualificados nos autos em epígrafe. O executado 

informou o pagamento do valor correspondente à condenação (Id.: 

11399631 e 11629662). O exequente concordou com o valor depositado 

pela parte contrária, requerendo seu levantamento e consequentemente a 

extinção do feito (Id.: 11687262). É o relatório. Decido. Tendo em vista que 

a obrigação foi satisfeita, o presente cumprimento de sentença deve ser 

extinto. Assim, DETERMINO que o Senhor Secretário do Juizado Especial 

Cível realize os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ 

para levantamento dos valores depositados em nome do patrono da parte 

exequente, conforme requerido (Id.: 2438759). Efetuado o levantamento 

dos valores e certificado nos autos, desde já julgo extinto o presente 

cumprimento de sentença, com resolução de mérito, em face do 

pagamento integral do débito, com fundamento no art. 924, inciso II, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Dom Aquino/MT, 22 

de agosto de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-63.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTOS PRADO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Autos nº: 1000313-63.2017.8.11.0034 

VISTOS ETC. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Anulatória 

De Negócio Juridico C/C Inexigilidade De Débito e Indenização Por Danos 

Morais promovida por ADRIANA SANTOS PRADO em face de BRANCO 

BRADESCO S/A, ambos já qualificados nos autos em epígrafe. O 

executado informou o pagamento do valor correspondente à condenação 

(Id.: 12642299). O exequente concordou com o valor depositado pela 

parte contrária, requerendo seu levantamento (Id.: 12726261). É o 

relatório. Decido. Tendo em vista que a obrigação foi satisfeita, o presente 

cumprimento de sentença deve ser extinto. Assim, DETERMINO que o 

Senhor Gestor realize os procedimentos necessários para a liberação do 

ALVARÁ para levantamento dos valores depositados em nome do patrono 

da parte exequente, conforme requerido, uma vez que o causídico possui 

poderes para tal (Id.: 10729113). Efetuado o levantamento dos valores e 

certificado nos autos, desde já julgo extinto o presente cumprimento de 

sentença, com resolução de mérito, em face do pagamento integral do 

débito, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-94.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL FREITAS DE LIMA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Processo: 

1000034-94.2017.8.11.0093. REQUERENTE: MAXSUEL FREITAS DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que até o presente 

momento a inicial não foi devidamente recebida, recebo-a eis que 

presentes os requisitos legais. Outrossim, INTIME-SE a parte autora, para 

apresentar o comprovante de negativação oficial, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Depois, voltem-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99281 Nr: 1031-49.2016.811.0087

 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 - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O S CARVALHO, OTAVIO SOARES DE 

CARVALHO

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema BACENJUD restou 

frutífera, intimem-se as partes acerca do bloqueio efetivado, para que 

postulem o que for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105323 Nr: 312-33.2017.811.0087

 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): RENATO ECKHARDT COMUNICAÇÃO 

VISUAL-ME, RENATO ECKHARDT

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema BACENJUD restou 

frutífera, intimem-se as partes acerca do bloqueio efetivado, para que 

postulem o que for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106947 Nr: 1265-94.2017.811.0087

 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): VITALINO MARTINELLO, Avelino Benjamim 

Rosanelli

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema BACENJUD restou 

frutífera, intimem-se as partes acerca do bloqueio efetivado, para que 
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postulem o que for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106956 Nr: 1274-56.2017.811.0087

 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): Aluízio Alves Ramalho, Amarildo Batista Urizze, 

João Rech de Araujo

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema BACENJUD restou 

frutífera, intimem-se as partes acerca do bloqueio efetivado, para que 

postulem o que for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102934 Nr: 3248-65.2016.811.0087

 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): Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer - ME, 

Osmar Roque Hanauer, Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer, AMANDA 

DANTAS SOARES HANAUER

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema BACENJUD restou 

frutífera, intimem-se as partes acerca do bloqueio efetivado, para que 

postulem o que for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37356 Nr: 3426-58.2009.811.0087

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Vilson Solano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:67.842- PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Tendo em vista que a parte autora apesar de devidamente intimada para 

se manifestar acerca dos documentos apresentando pela requerida, 

quedou-se inerte.

Logo, estando o feito sentenciado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101294 Nr: 2145-23.2016.811.0087

 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): KATIUSCE MACIEL CARDOSO ME, Adilson 

carlos Grasel, KATIUSCE MACIEL CARDOSO

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o resultado infrutífero da busca via sistema BACENJUD, 

intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101328 Nr: 2174-73.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edriano Carlos Agostini

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema BACENJUD restou 

frutífera, intimem-se as partes acerca do bloqueio efetivado, para que 

postulem o que for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85473 Nr: 1434-23.2013.811.0087

 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): Fabio Rogerio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB 3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o resultado infrutífero da busca via sistema BACENJUD, 

intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103914 Nr: 3936-27.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON HOLTMAN

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema BACENJUD restou 

frutífera, intimem-se as partes acerca do bloqueio efetivado, para que 

postulem o que for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82720 Nr: 2054-69.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDOI, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o resultado infrutífero da busca via sistema BACENJUD, 

intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85469 Nr: 1430-83.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLMAN NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos André Zambiazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Cesar Godoi dos Santos 

- OAB:325.825/SP, SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - 

OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o resultado infrutífero da busca via sistema BACENJUD, 

intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo 

legal.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39115 Nr: 1315-67.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdori Garcia da Rocha, Osvaldo Garcia 

Rocha, Clelia Eni da Rocha

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

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Pereira de Souza - 

OAB:13.911-OAB/MT

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema BACENJUD restou 

frutífera, intimem-se as partes acerca do bloqueio efetivado, para que 

postulem o que for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80260 Nr: 2086-11.2011.811.0087

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RODRIGUES COELHO, MARIA DO CARMO 

FERNANDES GUABIROBA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gil Pacheco de Magalhães Filho, CARLOS 

JOSÉ CARVALHO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 3.719

 Trata-se de Embargos à Arrematação proposto por Sebastião Rodrigues 

Coelho e Maria do Carmo Fernandes Guabiroba Coelho em desfavor de Gil 

Pacheco de Magalhães Filho e outros.

Compulsando os autos, verifica-se que o processo ficou paralisado 

durante mais de 2 (dois) ano por negligência da parte requerente que não 

regularizou a representação processual do espólio, o que inviabiliza o 

prosseguimento dos autos, sendo a extinção medida que se impõe, senão 

vejamos a disposição do artigo 485, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:”

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes”.

 Ressalta-se que a parte-autora na data de 01.06.2016, requereu prazo de 

90 (noventa) dias para dar prosseguimento ao feito, no entanto quedou-se 

inerte (fls. 378).

Logo, não tendo a parte-autora demonstrado interesse em dar andamento 

ao feito, dado que intimada pessoalmente permaneceu paralisada, JULGO 

EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas ao Requerente.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94850 Nr: 2202-75.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE TAVARES BUCHARDT

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interpostos 

pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-grossense – SICREDI Norte/MT, contra a sentença proferida às fls. 

27-28.

Os embargos foram opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023 do 

CPC).

É o necessário.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Outrossim, conforme explícito na sentença de fls. 27-28, a extinção do 

feito não acarretará prejuízos à parte autora, tendo em vista que em caso 

de descumprimento, qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Sendo assim, conheço dos embargos e rejeito-os, persistindo a sentença 

tal como está lançada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 19505 Nr: 4070-74.2004.811.0087

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR FORMIGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:OAB/MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o resultado infrutífero da busca via sistema BACENJUD, 

intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33546 Nr: 2448-18.2008.811.0087

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Della Giustina Pommer e Pommer Ltda, Adriana 

Della Giustina Pommer, Marcio Adriano Pommer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a informação negativa de valores, postule a parte 

exequente o que for de direito, no prazo legal.

Após regularmente intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias, e 

sem manifestação, deve ser o feito suspenso pelo prazo de um ano (Art. 

40, da LEF) após, o período de suspensão, sem que seja localizado o 

devedor ou bens penhoráveis, deve ser o feito enviado ao arquivo 

provisório sem baixa na distribuição, pelo prazo de cinco anos (Art. 40, § 

2º, da LEF).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117918 Nr: 4104-58.2018.811.0087

 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: Antonio Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado da Polícia Civil da Comarca de 

Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Maycon A. Chagas de Lima, 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33035 Nr: 1942-42.2008.811.0087

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardino Cassol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC Empresa Brasileira de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema BACENJUD restou 

frutífera, intimem-se as partes acerca do bloqueio efetivado, para que 

postulem o que for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95743 Nr: 2736-19.2015.811.0087

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO COSMO DA SILVA

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o resultado infrutífero da busca via sistema BACENJUD, 

intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91140 Nr: 89-51.2015.811.0087

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Francisco da Penha Filho

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o resultado infrutífero da busca via sistema BACENJUD, 

intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103221 Nr: 3400-16.2016.811.0087

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI MARIA PAETZOLD ME, NELSI MARIA 

PAETZOLD SCHEURMANN, VALTER SCHEUERMANN

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o resultado infrutífero da busca via sistema BACENJUD, 

intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58308 Nr: 1667-03.2018.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria Emília Brito 

dos Santos Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Bradesco Vida e 

Previdência S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Rhan da Silva 

Cordeiro - OAB:64389, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O, Ernesto Borges Neto - OAB:MS 6651-A, Manuela 

Leite Cardoso - OAB:RJ 95223, Renato Chagas Corêa da Silva - 

OAB:MS 5871, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados, da 

audiência de conciliação designada na ref. 22, para o dia 25 de Setembro 

de 2018, ás 13:30hs.

Guiratinga - MT, 2 de setembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4258 Nr: 133-83.2002.811.0036

 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: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustav Martin Alfred Dutzmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: . - OAB:UNIÃO/CBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, para 

devolução dos autos nº 133-83.2002.811.0036, Protocolo 4258, no prazo 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38008 Nr: 1067-84.2015.811.0036

 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: EGRS, EdBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS, I-NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ERICK GABRIEL RODRIGUES 

SOFTOV e ADELANINE DE BARROS RODRIGUES, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), visando a concessão do auxílio 

reclusão.

O requerido juntou contestação de fls.60/68.

Impugnação à contestação às fls.76/80, reiterando os pedidos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15/05/17, às 

15h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.
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A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38008 Nr: 1067-84.2015.811.0036

 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: EGRS, EdBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS, I-NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 Vistos etc.

Autue-se como cumprimento de sentença.

 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 às fl.137, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de novembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44686 Nr: 1980-32.2016.811.0036

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Autos n° 1980-32.2016.811.0036 (44686)

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

O Executado EDINEY FERREIRA SOUZA devidamente citado 

pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça (fl. 25) não efetuou o 

pagamento das parcelas vencidas da pensão alimentícia executada, e nem 

comprovou documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, deixando 

transcorreu “in albis” o prazo para responder a presente Ação. Dessa 

forma, com base no art. 528, caput e §3º do Novo Código de Processo 

Civil:

1) REMETAM-SE, com urgência, os autos para a CONTADORIA para 

atualização do débito alimentar que deverá ser pago pelo executado.

2) DETERMINO o protesto em Cartório do presente débito alimentar, título 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do Novo CPC.

OFICIE-SE o respectivo Cartório de Protesto.

3) DECRETO a PRISÃO CIVIL do executado por 03 (três) meses.

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão

4) Por fim, EM CASO DE PRONTO PAGAMENTO correspondente as 03 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo (art. 528, §7º do Novo CPC), 

RECOLHA-SE o mandado de prisão ou expeça-se o alvará de soltura, 

conforme o caso.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 02/09/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55264 Nr: 403-48.2018.811.0036

 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: SFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYEMAIER MATOS DA SILVA 

- OAB:19869/O

 Processo nº 403-48.2018.811.0036

 Código: 55264

Divórcio Litigioso

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Divórcio Litigioso proposta por SURANE FERREIRA 

MACHADO em face de LUCIANO GONÇALVES MACHADO, todos bem 

qualificados nos autos.

 Designada audiência de instrução e julgamento, as partes litigantes 

entabularam acordo para pôr ao litígio, conforme ata de audiência de fls. 

168/172.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pela homologação do 

acordo realizado (fls. 177/180).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado 

entre as partes, para que produza os seus jurídicos efeitos, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. Para isso:

a) DECRETO o divórcio do casal, pondo fim a sociedade conjugal.

b) EXPEÇAM-SE os competentes formais de partilha, conforme o referido 

acordo.

c) EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Primeiro Ofício de Guiratinga/MT, 

para a devida averbação do divórcio no Livro B nº 017, folha 072 sob n 

01.749/99, de forma que a requerente voltará a usar o nome de solteira: 

SURANE FERREIRA.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

 Guiratinga/MT, 02/09/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57056 Nr: 1198-54.2018.811.0036

 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): Luziane Silva Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1198-54.2018.811.0036 (57056)

Busca e Apreensão em alienação fiduciária

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado constituído, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o endereço atualizado do 

executado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/09/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45310 Nr: 2351-93.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Gomes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 430857-3 

/ 2018, 430850-6 / 2018 e 430837-9 / 2018.

Guiratinga - MT, 3 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44923 Nr: 2136-20.2016.811.0036

 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: Maria Aparecida de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 431115-9 

/ 2018, 431117-5 / 2018 e 431118-3 / 2018.

Guiratinga - MT, 3 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43075 Nr: 1175-79.2016.811.0036

 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: Ana Neves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos Alvarás eletrônicos nº 

430871-9 / 2018, 430864-6 / 2018 e 430861-1 / 2018.

Guiratinga - MT, 3 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41297 Nr: 477-73.2016.811.0036

 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: João Nogueira de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:, 

Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP., 

PROCURADORIA GERAL FEDERAL INSS ROO-MT - OAB:1954487-1

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº

 431109-4/ 2018, 431107-8 / 2018 e 431105-1 / 2018.

Guiratinga - MT, 3 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44927 Nr: 2140-57.2016.811.0036

 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: Cristina Dias dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº

 431027-6 / 2018, 431033-0 / 2018 e 431034-9 / 2018.

Guiratinga - MT, 3 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56858 Nr: 1105-91.2018.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzalina de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Oliveira de Souza, Espólio 

de Ana Rodrigues dos Santos, Maria Aparecida de Souza Rodrigues, 

Natalice de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:19897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:19897/MT

 Intimar a inventariante através de seu advogado para que compareceça 

em cartório no prazo de cinco (05) dias, afim de assinar o termo de 

Compromisso de Inventariante, bem como, no mesmo prazo, promover nos 

autos o preparo da Carta Precatória a ser expedida com finalidade de citar 

a Fazenda Pública dos termos do arrolamento, e condução ao Sr. Meirinho 

para citar os herdeiros na forma da Lei e do despacho de ref. 26.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38144 Nr: 1153-55.2015.811.0036

 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: Maria Neide da Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº

 431045-4 / 2018, 431048-9 / 2018 e 431049-7 / 2018.

Guiratinga - MT, 3 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36020 Nr: 250-20.2015.811.0036

 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: Maria Raimunda de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janriê Rodrigues 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 494 de 571



Reck-Procurador Federal - OAB:59323, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 431098-5 

/ 2018, 431096-9 / 2018 e 431090-P / 2018.

Guiratinga - MT, 3 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15407 Nr: 151-26.2010.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daltron Edson dos Santos Damian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Cesar Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daltro Edson dos Santos 

Damian - OAB:3615-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - 

OAB:75346/SP

 Intimar a parte autora para que promova nos autos o recolhimento do 

preparo para nova expedição de Carta Precatória com finalidade de 

inquerir a testemunha no endereço fornecido as fls, 416. Cumpre informar 

que todas as diligências a serem requeridas pelas partes devem preceder 

de seus preparos e condução se necessário, sob pena de não serem 

apreciadas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-40.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GEORGINA BAREIRO PAREDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CARLA DA PRATO CAMPOS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXECUTADO)

 

INFORMAÇÃO do Banco do Brasil dando conta do depósito judicial no 

valor de R$29.054,18(vinte e nove mil cinquenta e quatro reais e dezoito 

centavos), a favor da autora (cópia anexa em PDF).

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47001 Nr: 750-76.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR DE LIMA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 Autos nº 750-76.2018.811.0096 (Código 47001)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Altair de Lima Lopes

 Vistos.

Considerando a certidão de fls. 199, a qual informa que o réu fora 

transferido da Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT para a Penitenciária 

“Ferrugem” - Sinop/MT, assim verificando ser possível o seu 

recambiamento para realização de seu interrogatório no juízo da causa, 

redesigno a audiência anteriormente aprazada, para a data de 27 DE 

SETEMBRO 2018, ÀS 17:00min., por ausência da vaga anterior na pauta.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba, 31 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43807 Nr: 684-04.2007.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ITAUBENSE DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, CICERO DA SILVA CAETANO, CLEITON RAIMUNDO 

DA ROCHA, GILSON LEITE DO AMARAL COUTINHO, ANE MARIA PESKE 

COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL ITAUBENSE DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ: 02610807000171, atualmente em local incerto 

e não sabido CLEITON RAIMUNDO DA ROCHA, Cpf: 72304189172, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido GILSON LEITE DO 

AMARAL COUTINHO, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido ANE MARIA PESKE COUTINHO, 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: 10/07/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIAL ITAUBENSE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, CICERO DA 

SILVA CAETANOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos 

regulamentares, lançado por estimativa ( infração dos Artigos 43, 80 e 85, 

inciso I do RICMS aprovado pelo Decreto nº]1944 de 06/10/1989, 

combinado com o Art. 1º da Portaria Circular n°100/96), inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 001171/07-A/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/04/2007

 - Valor Total: R$ 36.792,42 - Valor Atualizado: R$ 33.447,65 - Valor 

Honorários: R$ 3.344,77

Despacho/Decisão: Autos nº: 684-04.2007.811.0096Código nº: 

43807Vistos etc.A Fazenda Pública compareceu nos autos à fl. 100 

pugnando pela citação editalícia dos acusados. O pleito foi indeferido (fl. 

102), vez que ainda estava pendente a tentativa de citação dos sócios da 

empresa executada por Oficial de Justiça.Carta precatória juntada às fls. 

104/106.Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.O 

artigo 8° da Lei 6.830/80 traz as modalidades de citação do executado:Art. 

8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:I - 

a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por outra forma;II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a 

citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;(...).Nos autos, houve 

a tentativa de citação por carta com aviso de recepção (fls. 12 e 47/50) e 

por oficial de justiça (fls. 96; 84 e 106).Assim, DETERMINO a citação 

editalícia dos executados COMERCIAL ITAUBENSE DE GÊNEROS LTDA, 

CLEITON RAIMUNDO DA ROCHA, GILSON LEITE DO AMARAL COUTINHO e 

ANE MARIA PESKE COUTINHO.EXPEÇA-SE o necessário para 

cumprimento do ato citatório, nos termos do inciso IV do art. 8° da 

LEF.Transcorrido o prazo de resposta, certifique-se e DÊ-SE vista dos 

autos ao exequente para manifestação.No que concerne ao executado 

CÍCERO DA SILVA CAETANO, muito embora tenha a fazenda pública 
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informado o mesmo endereço para todos os executado, no documento 

juntado à fl. 22, verifica-se que o executado tem endereço na avenida 

couto Magalhães, n° 2158, Centro Várzea Grande/MT, tendo sido inclusive 

expedida CP para a respectiva comarca, todavia, retornou por ausência 

de preparo.Desta forma, não é possível a realização de sua citação por 

edital.Assim DETERMINO a citação do executado CÍCERO DA SILVA 

CAETANO no endereço acima informado, primeiro por carta com aviso de 

r e c e b i m e n t o ,  c a s o  r e s t e  i n f r u t í f e r a ,  p o r  o f i c i a l  d e 

justiça.CUMPRA-SE.Itaúba/MT, 20 de outubro de 2017.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 03 de setembro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7200 Nr: 956-45.2006.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Baggio, Aristides Aimi, Leila Carmen 

Aimi, Leandro Aimi, Genuino Aimi Neto, Fabio Aimi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALVIO TSCHINKEL - OAB:2039, 

Juliana Simoniele Saldanha Tschinkel - OAB:10645/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:1779AMT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar as partes, 

nas pessoas de seus advogados constituídos, via DJE, acerca do retorno 

dos autos da 2ª Instância, bem como para manifestar, caso queiram, no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31048 Nr: 888-85.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigues & Faquin Ltda, Fernando Rufino Rodrigues, 

Vanessa Faquin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A, Carfran Armarinhos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85.762/RJ, JOSÉ EDUARDO R. DALEFFE - OAB:11.677/MT, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, Mario Cardi Filho - 

OAB:3.584-A/MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8788 Nr: 1016-81.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: De Cujus Maria Teodoro Velasco

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e dou-lhes 

PROVIMENTO, para reconhecer a omissão na apreciação da petição de 

fls. 154/157, chamar o feito à ordem e revogar a sentença de fls. 170.Pois 

bem.Quanto ao mérito da petição de fls. 154/157, entendo que deve ser 

expedido e liberado ao Dr. Odair Donizete Ribeiro, advogado da autora 

durante a fase de conhecimento, tão somente os valores referentes aos 

honorários sucumbenciais.Com relação aos honorários contratuais, a 

liberação de tal quantia fica condicionada a existência de um mandato 

válido, normalmente a própria procuração outorgada em favor do 

advogado, contudo, com a morte de seu outorgante, o mandato se 

extingue (art. 682, inciso II, CC), junto com ele, seus poderes.Logo, a 

cobrança de honorários contratuais deve ser feita junto ao espólio da de 

cujus e em caso de já ter sido feita a partilha dos bens, em face de seus 

herdeiros.Intime-se o inventariante do espólio da de cujus qualificado nos 

autos de inventário n.º 265-45.2017.811.0027 para que se habilite nos 

autos e requeira o que entender de direito.Comunique-se ainda, o Juízo do 

inventário para que tome ciência da disponibilidade de R$60.910,09 

(sessenta mil novecentos e dez reais e nove centavos) nestes autos, os 

quais poderão ser liberados a qualquer tempo ao inventariante, a fim de 

que integre a quantia aos bens do espólio.Procedam-se com o 

cumprimento da decisão retro.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9626 Nr: 458-75.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Hildenbrandt, Hedwig Hildebrandt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Bezerra Saliba, Célia Bueno 

Franco Saliba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rúbia Viegas Apolinário - 

OAB:5.255- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Autos n.º 458-75.2008.811.0027

Código 9626

Vistos em correição.

Inicialmente, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para inclusão no 

polo ativo da execução a Dra. Rúbia Viegas Apolinário, eis que os autos 

atualmente visam a satisfação da condenação ao pagamento de custas 

processuais adiantadas e ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais.

 No mais, intimem-se os exequentes para que se manifestem quanto a 

substituição da penhora ofertada pelos executados no prazo de 05 

(cinco) dias, em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8338 Nr: 565-56.2007.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Itiquira/MT., Ondanir 

Bortolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Bezerra Saliba, Célia Bueno 

Franco Saliba, Walter Hildenbrandt, Hedwig Hildebrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirele Lins da Silva - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 496 de 571



OAB:2.150- MT, RONALDO DE CARVALHO - OAB:3616, Rúbia Viegas 

Apolinário - OAB:5.255- MT

 PROCESSO N.º 565-56.2007.811.0027

CÓDIGO N.º 8338

Vistos em correição.

Intimem-se os requeridos Carlos Eduardo Bezerra Saliba e Célia Bueno 

Franco Saliba, para manifestarem acerca do laudo pericial (fls. 397/402), 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9150 Nr: 1377-98.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valduilson Mendes

 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:

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade oferecida pelo executado às fls. 221/225, 

reconhecendo o excesso do cálculo de fls. 208/209.Determino a remessa 

dos autos à contadoria desse Juízo para a realização do cálculo, 

utilizando-se os mesmos parâmetros apresentados pelo INSS, com 

exceção da DIB, que deverá ser considerado a data de 16/11/2007.Feito o 

cálculo, intimem-se às partes para que se manifestem dentro de 05 (cinco) 

dias.Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e me 

voltem os autos conclusos para sua homologação.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 115 Nr: 14-28.1997.811.0027

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Pão Real

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO A. G. REALI - 

OAB:8838-B, MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - OAB:8.838-A

 AUTOS N. 14-28.1997.811.0027

CÓDIGO N.º 115

Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 252.

Determino ao Oficial de justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à 

nova avaliação do imóvel penhorado nos autos, conforme dispõe o artigo 

154, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após, com a juntada do laudo de avaliação aos autos, intimem-se as 

partes para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6008 Nr: 1663-47.2005.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ALONSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.º 1663-47.2005.811.0027

CÓDIGO N.º 6008

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença da qual reconheceu o direito do Sr. 

Miguel Duran Brabo a aposentadoria por idade, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social.

Conforme consta em fls. 230/232 o débito foi pago.

Em fls. 233/240 a Sra. Tereza Alonso pugnou pela conversão da ação em 

pensão por morte, eis a morte do exequente Miguel Duran Brabo.

A União manifestou desfavoravelmente ao pedido, conforme se verifica 

em fls. 242/245.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito pelo executado, a presente ação 

deve ser extinta.

Com relação ao pedido de conversão da ação para pensão por morte, 

INDEFIRO, haja vista que o feito já não se encontra mais em fase de 

conhecimento, tendo inclusive já sido pago o débito em discussão e a 

autora sequer juntou aos autos provas de sua condição.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, em decorrência da satisfação da 

obrigação.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31290 Nr: 1129-59.2012.811.0027

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Safraforte Comercial Agroquimicos Ltda, Marli 

Terezinha Piccinim, Glodimar Piccinim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ronny Argerin - OAB:, 

Pedro Ronny Argerin - OAB:4883/MS, Ricardo Alexandre de Souza 

Jesus - OAB:10071/MS

 PROCESSO N.º 1129-59.2012.811.0027

CÓDIGO N.º 31290

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração manejado pela executada Safraforte 

Comercial de Agroquimicos LTDA às fls. 101/103, aduzindo haver omissão 

na decisão de fls. 99/100, a qual supostamente não teria analisado o 

pedido de devolução de prazo para interposição de recurso da decisão de 

fls. 42/44, bem como não teria determinado a anotação na capa dos autos 

dos nomes dos advogados do executado.

 Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Os Pressupostos dos embargos de declaração são que qualquer decisão 

judicial contenha obscuridade, omissão, pontos contraditórios ou erros 

materiais que causem gravame ao recorrente.

Dos pontos apontados pelo embargante, verifico somente a omissão deste 

Juízo em não ter determinado a habilitação de seus advogados nos autos, 

para que passassem a receber intimações.

Já com relação ao segundo ponto abordado, sobre a ausência de 

manifestação quanto a devolução do prazo recursal da decisão de fls. 

42/44, verifico que a decisão não foi omissa, eis que ficou nitidamente 

demonstrada nela que os executados não faziam jus a devolução do 

prazo recursal, pois a matéria discutida nela é de ordem pública e sua 

arguição pode ser dada a qualquer momento nos autos, não 

causando-lhes prejuízo algum.

Logo, ao indeferir o pedido de chamar o feito à ordem e anular os atos 

processuais posteriores, este Juízo por consequência lógica, indeferiu o 
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pedido de devolução dos prazos recursais.

No mais, não verifico qualquer erro material, contradição, omissão ou 

obscuridade naquela decisão, além da apontada logo acima.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e dou-lhes 

PARCIAL PROVIMENTO, para determinar a habilitação dos advogados dos 

executados nos autos, procedendo-se com as devidas anotações em sua 

capa.

Procedam-se com o cumprimento da decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-56.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA DELGADO VITORIO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 18/09/2018, às 10:30 horas.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL nº 008/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR DA COMARCA DE JAURU – PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - torna público o GABARITO 

DEFINITIVO.

* O Edital n° 008/2018-DF completo encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N.º 009/2018-DF - A Excelentíssima Senhora Angela Maria 

Janczeski Góes, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Jauru 

- MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em 

conformidade com o disposto nos Editais nºs 14/2012/GSCP e 

002/2018/DF, torna público a classificação definitiva dos candidatos

* O Edital n° 009/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34455 Nr: 1396-97.2014.811.0047

 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: DSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15531/O, Edimar Rodrigues da Silva - OAB:OAB/MT 15.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela causídica Dr.ª Cláudia 

Graciela Correa Bento, em face da sentença de fls. 99/100 dos autos, 

alegando contradição no que se refere ao arbitramento de honorários, 

uma vez que arbitrados em favor do Dr. Rainério Espíndola, que não atuou 

no feito.

À fl. 108 dos autos, foi certificada a tempestividade dos embargos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Pois bem, com conforme determina o artigo 1.022, inciso I, do CPC: “art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;”

Analisando o caso sub judice, verifica-se que a embargante foi nomeada 

para atuar na defesa do revel citado por edital, ante a ausência de 

Defensoria Pública na Comarca.

Em razão da referida nomeação a causídica, cumprindo o múnus que lhe 

foi conferido, apresentou contestação e acompanhou ulteriores atos, 

sendo certo que o procedimento teve seu trâmite regular, sem que 

houvesse atuação do causídico Dr. Rainério Espíndola. Assim, assiste 

razão à embargante, motivo pelo qual os embargos devem ser acolhidos.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração de fls. 103/104 

dos autos para o fim de: RETIFICAR o nome do causídico a quem foi 

arbitrado os honorários advocatícios na sentença de fls. 99/100 dos 

autos, devendo a respectiva certidão ser expedida em favor da causídica 

Dr. Cláudia Graciela Correa Bento. EXPEÇA-SE certidão para cobrança a 

requerimento da interessada.

No mais, MANTENHO incólume a sentença em comento e DETERMINO o 

integral cumprimento.

Intimem-se. Publique-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36020 Nr: 608-49.2015.811.0047

 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: EMILIA LUZIA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se o advogado da parte autora para cumprir a determinação de fls. 

89.

Às providências.

Jauru/MT, 30 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6022 Nr: 1059-26.2005.811.0047

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória Luiza de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após tentativa de bloqueio online via BACENJUD, conforme deferido em 

despacho retro, constatou-se que o CPF informado pela parte autora não 

condiz com os dados necessários para a consulta.

Tendo em vista que todos os sistemas de consulta ou bloqueio de bens 

disponíveis a este juízo necessitam do CPF ou CNPJ, INTIME-SE o 

exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, forneça tais dados, sob 

pena de suspensão do processo.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 03 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14359 Nr: 171-47.2011.811.0047

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estelita Angélica da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após tentativa de bloqueio online via BACENJUD, conforme deferido em 

despacho retro, constatou-se que o CPF informado pela parte autora não 

condiz com os dados necessários para a consulta.

Tendo em vista que todos os sistemas de consulta ou bloqueio de bens 

disponíveis a este juízo necessitam do CPF ou CNPJ, INTIME-SE o 

exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, forneça tais dados, sob 

pena de suspensão do processo.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 03 de setembro de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13420 Nr: 424-69.2010.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Matos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILTON MATOS DA SILVA, Cpf: 

25627743883, Rg: M-7.381.709, Filiação: Nicolau Matos da Silva e Luzia 

Antunes de Souza, brasileiro(a), casado(a), pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: VistosTrata-se de Ação Penal Pública Incondicionada proposta 

em face de NILTON MATOS DA SILVA, pela suposta prática do crime 

previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, em face de Terezinha 

Quaresma Ferreira, cujo preceito secundário insere a pena de detenção 

de 03 (três) meses a 03 (três) anos.A denúncia foi recebida em 

02/06/2010 (fls. 52).Após a citação por edital (fls. 76/77), foi decretada a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 03/12/2013 

(fls. 84).Com vista, o Ministério Público pugnou pela declaração de 

extinção de punibilidade do delito em decorrência da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, com a aplicação da pena in perspectiva (fls. 

86/87).É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.Pois bem, o caso é de 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade 

antecipada (virtual), através da qual é possível conhecer a prescrição 

antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa ou da prolação da 

sentença nos casos de processos em curso ao se alcançar o prazo 

prescricional com fulcro em uma pena provável, baseada nas regras da 

experiência do que ordinariamente acontece em casos similares, 

respeitadas as circunstâncias de cada caso concreto.Tal reconhecimento 

passou a encontrar amparo no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal (princípio constitucional da celeridade e efetividade), incluído pela 

Emenda Constitucional n° 45/04, diante das novas perspectivas sociais e 

políticas que dominam o devido processo legal em sua concepção 

contemporânea de processo justo e efetivo.Além do mais, não se deve 

olvidar do respeito ao princípio da economia processual, da eficiência e da 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado 

como a movimentação da máquina administrativa, seria um desperdício 

temporal submeter alguém a um processo criminal que, ao final, o sabe 

que será atingido pelo advento da prescrição.Imperioso ressaltar que há 

discricionariedade na dosimetria da pena, sendo que limitada por 

parâmetros objetivos fixados no art. 68 e seguintes do Código Penal, pelo 

que se demonstra a pequena margem de erro possível na pena 

hipoteticamente aplicada.A certeza de que o processo penal será inútil 

constitui falta de justa causa, para o início ou continuidade da ação penal, 

pois, inexistindo interesse de agir para tanto, faltaria uma das condições 

da ação.Outrossim, tendo em vista o que prescreve o artigo 61 do nosso 

diploma processual penal, por analogia, a extinção da punibilidade pode (e 

deve) ser aplicada em qualquer fase do processo, o que inclui também a 

primeira fase da persecução penal, devendo ser declarada, inclusive de 

ofício, pelo magistrado na formação de sua convicção através da análise 

em perspectiva do caso concreto, com base nos elementos já constantes 

nos autos.O fato investigado foi tipificado na conduta delituosa prevista no 

artigo 129, §9º do Código Penal, que possui pena de detenção, de 03 

(três) mesesà 03 (três) anos.É sabido que, para o réu ser apenado além 

do quantum previsto no mínimo legal, deve ser reincidente e/ou ostentar 

circunstâncias judiciais desfavoráveis.Desta forma, possível prever que a 

pena, que seria aplicada no caso concreto ao final do processo, 

dificilmente ultrapassaria o mínimo legal imposto ao delito em questão, e 

mesmo que fosse aplicada pena equivalente ao TRIPLO da pena mínima 

prevista para o delito (09 meses), ainda assim o delito estaria prescrito, eis 

que referida pena prescreve em 03 (três) anos, conforme dicção do art. 

109, inciso VI, do Código Penal, lapso esse já transcorrido, vez que entre 

a data do recebimento da denúncia (02/06/2010) e a data da suspensão 

do processo e do prazo prescricional (03/12/2013), passaram-se 03 (três) 

anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia. Desta forma, verifica-se que a 

pretensão punitiva do Estado foi fulminada pela prescrição.Razoável 

concluir que não é cabível processar alguém quando tudo indica que, 

mesmo sendo condenado, terá declarada extinta a pretensão 

punitiva.Portanto, no presente caso, necessário reconhecer a ausência de 

condição da ação penal, por falta de justa causa, posto que, ainda que 

sentença penal condenatória fosse proferida, esta seria totalmente inútil, 

tendo em vista que o Estado já teria perdido o direito de punir pelo decurso 

do tempo, considerando as razões já expostas.Diante do exposto, acolho 

parecer ministerial e declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado 

NILTON MATOS DA SILVA, nos termos do art. 107, inciso IV e 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o 

denunciado via edital. Cientifique a vítima do teor da sentença por qualquer 

meio de comunicação. Não sendo encontrada no endereço informado aos 

autos, desde dispenso seu ciente da sentença. Após, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado e REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 07 de agosto de 2018.

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, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 28 de agosto de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10707 Nr: 135-10.2008.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvan Ferreira de Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDVAN FERREIRA DE LIMA SILVA, Rg: 

287.510, Filiação: Antonio Otavio da Silva e Raimunda Ferreira de Lima, 

data de nascimento: 02/12/1976, brasileiro(a), natural de Rio Branco-AC, 

convivente, oprador de máquinas pesadas.. 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, acolho parecer ministerial e declaro EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do denunciado EDVAN FERREIRA DE LIMA SILVA, nos 

termos do art. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código 

Penal.Ciência ao Ministério Público. INTIME-SE o denunciado via edital. 

Cientifique a vítima do teor da sentença por qualquer meio de 

comunicação. Na hipótese da vítima não ser encontrada no endereço 

informado nos autos e diante do longo lapso temporal de tramitação do 

feito, desde já, dispenso seu ciente acerca da sentença. Após, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 07 de agosto 

de 2018.
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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, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 24 de agosto de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31692 Nr: 483-52.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P D PEREIRA RODRIGUES & CIA LTDA ME, 

Paulo Douglas Pereira Rodrigues

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Diante da inexistência de bens penhoráveis, DEFIRO o requerimento 

formulado pela parte exequente às fls. 136/137, de modo que, SUSPENDO 

a execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do § 1°, do artigo 921 do Código de Processo Civil.

 Transcorrido o prazo de suspensão, não sendo localizados bens 

passíveis de constrição, proceda-se ao ARQUIVAMENTO do feito, sem 

prejuízo de eventual desarquivamento se, a qualquer tempo, forem 

encontrados bens penhoráveis, passando a correr a prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §§2º, 3º e 4º).

Anote o prazo de suspensão e eventual arquivamento, com as 

respectivas datas na capa dos autos e no sistema apolo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 03 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32376 Nr: 1246-53.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ribeiro Representações Comerciais Ltda - ME

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

OAB:OAB/MT 12.406-A, Raphael Neves Costa - OAB:OAB/MT 

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

 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. Seja a parte exequente intimada, a fim de que fique ciente de que a 

constrição via RENAJUD já foi realizada, conforme fls. 131, razão pela 

qual houve intimação para que sejam recolhidas Diligências de Oficial de 

Justiça;

2. Assim sendo, seja a parte novamente intimada, a fim de que recolha as 

Diligências de Oficial de Justiça, a fim de viabilizar a expedição e 

cumprimento de Mandado de Penhora, nos termos da intimação publicada 

no DJe nº. 10313, de 09/08/2018.

Jauru, 3 de setembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14373 Nr: 185-31.2011.811.0047

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Tendo em vista que decorreu o prazo de 01 (um) ano de suspensão do 

processo sem que a parte exequente tivesse encontrado bens passíveis 

de penhora, DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO, iniciando, 

desde então, o decurso do prazo da prescrição intercorrente, nos termos 

do art. 40, §2º, da Lei de 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ.

Escoado o prazo de cinco anos após o arquivamento sem que sejam 

encontrados o endereço do devedor ou bens penhoráveis, DÊ-SE vista à 

parte exequente para manifestação quanto ao decurso do prazo 

prescricional.

CONSIGNE-SE o arquivamento com as respectivas datas na capa dos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14359 Nr: 171-47.2011.811.0047

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estelita Angélica da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando detidamente o feito, verifica-se que no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento parcial do débito à 

parte credora, conforme certidão negativa juntada às fls. 46. Assim, diante 

do adimplemento do credito executado, DECLARO parcialmente satisfeita a 

obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença/execução em 

relação ao débito oriundo do imóvel de matrícula nº 438, nos termos dos 

arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.Noutro vértice, tendo em vista que 

a executada foi regularmente citada e não adimpliu integralmente a dívida, 

tampouco opôs embargos à execução, desta feita, defiro o requerimento 

de prosseguimento do feito, bem como a pesquisa via sistema BACENJUD 

a fim de encontrar valores e ativos financeiros suficientes para saldar o 

débito exequendo, eis que o dinheiro detém preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados (art. 835, do CPC). Proceda-se a tentativa de 

PENHORA ONLINE, via sistema BACENJUD, bloqueando os valores 

constantes nas contas do executado ESTELITA ANGELICA DA COSTA, 

inscrita no CPF sob o nº 000.000.007-22 até o limite de R$ 3.576,81 (três 

mil e quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), nos 

termos da planilha de cálculos atualizada (fls. 47), juntando-se aos autos 

cópia da operação.Caso frutífero o bloqueio, valerá como TERMO DE 

PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia 

indicada ser depositada judicialmente. Após, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora online, para os fins do § 2º, do art. 854 do CPC, que 

poderá se manifestar nos termos do § 3º do referido artigo – 

comprovando que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.Se 

vier aos autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade 

e FAÇAM-ME conclusos. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6022 Nr: 1059-26.2005.811.0047

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória Luiza de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Proceda-se a tentativa de PENHORA ONLINE, via sistema BACENJUD, 

bloqueando os valores constantes nas contas do executado VITÓRIA 

LUIZA DE MORAES, inscrito no CPF sob o nº 000.000.006-97 até o limite 

de R$ 5.868,89 (cinco mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e 

nove centavos), nos termos da planilha de cálculos atualizada (fls. 77/80), 

juntando-se aos autos cópia da operação.Caso frutífero o bloqueio, valerá 

como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente. Após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º, do art. 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do § 3º do referido 

artigo – comprovando que as quantias tornadas indisponíveis são 
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impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros.Se vier aos autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e FAÇAM-ME conclusos.REJEITADA ou não apresentada 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, TRANSFIRA o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, DESBLOQUEIE-SE a importância tendo em vista que, nos termos do 

art. 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito.Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, § 2º, do Provimento 

04/2007 – CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 27 de 

agosto de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-96.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. DE ARAUJO - ME (REQUERENTE)

RAYDY ROBERTA BOTON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERODITE ARRUDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000153-96.2017.8.11.0047. REQUERENTE: F. G. DE ARAUJO - ME 

REQUERIDO: ERODITE ARRUDA DOS SANTOS Vistos. Considerando o 

teor da certidão do meirinho (id. n.º 13595715), DETERMINO a intimação da 

parte requerente, por sua advogada, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito indicado o endereço da parte 

requerida. Apresentado o endereço, DETERMINO que sejam tomadas a 

providências pertinentes no sentido de designar nova data para audiência 

de conciliação, expedindo-se a documentação pertinente para sua 

realização. Decorrido o prazo sem manifestação, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 31 de agosto de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000006-70.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

RAYDY ROBERTA BOTON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000006-70.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RAYDY ROBERTA BOTON 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Considerando o teor da 

certidão confeccionada pela Secretaria, DETERMINO a intimação da parte 

autora, por seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender pertinente. 

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de agosto 

de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010049-44.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON (ADVOGADO(A))

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010049-44.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Considerando o teor da certidão confeccionada pela Secretaria, 

DETERMINO a intimação da parte autora, por seus advogados, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente. Apresentada manifestação ou 

decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de agosto de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010052-96.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON (ADVOGADO(A))

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010052-96.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Considerando o teor da certidão confeccionada pela Secretaria, 

DETERMINO a intimação da parte autora, por seus advogados, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente. Apresentada manifestação ou 

decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de agosto de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010091-64.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010091-64.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Considerando o teor da certidão confeccionada pela Secretaria, 

DETERMINO a intimação da parte autora, por seus advogados, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente. Apresentada manifestação ou 

decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de agosto de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010053-81.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010053-81.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Primeiramente, caso os valores sequestrados nos autos ainda não tenham 

sido vinculados ao presente feito, DETERMINO que a Secretaria 

empreenda as diligências necessárias para vinculação do referido 

numerário. Após, considerando que a parte executada devidamente 

intimada deixou transcorrer o prazo sem manifestação acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos, DEFIRO o requerimento 

formulado pela parte exequente, para o fim de levantamento dos valore 

vinculado. Antes, porém, INTIME-SE a parte executada para tomar ciência 

do inteiro teor desta decisão, bem como, caso queira, apresentar 

impugnação ou recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo 

impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois 

de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento. Com o levantamento, REMETAM-ME os autos conclusos 

para extinção (art. 924, II, do CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de agosto de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12050 Nr: 345-27.2009.811.0047

 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: Valtair Rufino Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lucia Guimarães Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dargilan Borges Cintra - 

OAB:MT0009150O, Helio Machado da Costa Junior - 

OAB:MT0005682O, Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim - 

OAB:MT0006706O

 Vistos

Tendo em vista que os causídicos subscritores da petição de fls. 53 foram 

regularmente intimados do desarquivamento dos autos, ainda assim, nada 

requereram, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as comunicações e 

baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 28 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11831 Nr: 134-88.2009.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081, 

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:, Uemerson Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 251, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as comunicações e baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 28 de agosto de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-29.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000054-29.2017.8.11.0047. REQUERENTE: CARLOS FERNANDO 

CORREIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto. Considerando o 

teor da petição (id. nº 13348035), DETERMINO que a Secretaria tome as 

providências necessárias para retificar a distribuição do feito, fazendo 

constar que se trata de processo que visa ao cumprimento da sentença, 

tendo como parte exequente Carlos Fernando Correia e como parte 

executada o Banco Bradesco S.A. Na sequência, DETERMINO a 

vinculação do numerário depositado (id. n.º 13866912) ao presente feito. 

Após, considerando que ocorreu o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos, bem como que a parte executada efetuou o 

cumprimento do julgado de forma espontânea (id. n.º 13866912), DEFIRO o 

requerimento formulado pela parte exequente (id n.º 13945995), para o fim 

de levantamento dos valores vinculados aos presentes autos. Antes, 

porém, INTIME-SE a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou recurso, 

CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o prazo de 

02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, conforme requerido 

pela parte exequente (id. n.º 13945995). Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, inciso II, do 

CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 31 de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-02.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO ARAUJO CORREIA (REQUERENTE)

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010067-02.2016.8.11.0047. REQUERENTE: MANOEL JOAO ARAUJO 

CORREIA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. DETERMINO que 

a Secretaria tome as providências devidas para retificar a distribuição do 

feito, fazendo constar que se trata de processo que visa ao cumprimento 

da sentença, tendo como parte exequente Manoel João Araújo Correia e 

como parte executada Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A). Na sequência, 

DETERMINO a vinculação do numerário depositado (id. n.º 11792643) ao 

presente feito. Após, considerando que ocorreu o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos, bem como que a parte executada efetuou o 

cumprimento do julgado de forma espontânea (id. n.º 11792643), DEFIRO o 

requerimento formulado pela parte exequente (id n.º 13271510), para o fim 

de levantamento dos valores vinculados aos presentes autos. Antes, 

porém, INTIME-SE a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou recurso, 

CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o prazo de 

02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, conforme requerido 

pela parte exequente (id. n.º 13271510). Com o levantamento, 

REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, inciso II, do 

CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 31 de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010087-27.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

RENERIO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010087-27.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, caso os valores sequestrados nos autos ainda não tenham 

sido vinculados ao presente feito, DETERMINO que a Secretaria 

empreenda as diligências necessárias para a vinculação do referido 

numerário. Após, considerando que a parte executada devidamente 

intimada deixou transcorrer o prazo sem manifestação acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos, DEFIRO o requerimento 

formulado pela parte exequente, para o fim de levantamento dos valores 

depositados. Antes, porém, INTIME-SE a parte executada para tomar 

ciência do inteiro teor desta decisão, bem como, caso queira, apresentar 

impugnação ou recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo 

impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois 

de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento. Com o levantamento, REMETAM-ME os autos conclusos 

para extinção (art. 924, II, do CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de agosto de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000104-55.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000104-55.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Visto. Primeiramente, caso os valores sequestrados nos autos ainda 

não tenham sido vinculados ao presente feito, DETERMINO que a 

Secretaria empreenda as diligências necessárias para vinculação. Após, 

considerando que a parte executada devidamente intimada deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação acerca da indisponibilidade levada 

a efeito nos autos, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente 

para o fim de levantamento dos valores depositados. Antes, porém, 

INTIME-SE a parte executada para tomar ciência do inteiro teor desta 

decisão, bem como, caso queira, apresentar impugnação ou recurso que 

entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou recurso, 

CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o prazo de 

02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento. Com o levantamento, 

REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 

de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010086-42.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010086-42.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Primeiramente, caso os valores sequestrados nos autos ainda não tenham 

sido vinculados ao presente feito, DETERMINO que a Secretaria 

empreenda as diligências necessárias para vinculação. Após, 

considerando que a parte executada devidamente intimada deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação acerca da indisponibilidade levada 

a efeito nos autos, DEFIRO o requerimento formulado pela parte 

exequente, para o fim de levantamento do valor vinculado. Antes, porém, 

INTIME-SE a parte executada para tomar ciência do inteiro teor desta 

decisão, bem como, caso queira, apresentar impugnação ou recurso que 

entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou recurso, 

CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o prazo de 

02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento. Com o levantamento, 

REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 

de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-94.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010089-94.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Primeiramente, caso os valores sequestrados nos autos ainda não tenham 

sido vinculados ao presente feito, DETERMINO que a secretaria 

empreenda as diligências necessárias para vinculação. Após, 

considerando que a parte executada devidamente intimada deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação acerca da indisponibilidade levada 

a efeito nos autos, DEFIRO o requerimento formulado pela parte 

exequente, para o fim de levantamento dos valores vinculados aos 

presentes autos. Antes, porém, INTIME-SE a parte executada para tomar 

ciência do inteiro teor desta decisão, bem como, caso queira, apresentar 

impugnação ou recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo 

impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois 

de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento. Com o levantamento, REMETAM-ME os autos conclusos 

para extinção (art. 924, II, do CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de agosto de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010107-18.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010107-18.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Trata-se de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o 

recebimento de créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência 

de nomeação para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, 

ante a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os 

autos, verifico que o presente feito teve seu regular processamento 
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atendendo, assim, os ditames legais, resguardando integralmente os 

direitos de ambas as partes. A parte autora requereu o sequestro de 

valores via sistema Bacenjud, com o intuito de satisfazer o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o referido 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após intimação, conforme determina o art. 

535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de 

pequeno valor, a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito 

embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao 

pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do 

CPC), silenciou em relação ao fato do não pagamento no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerário, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que institui os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente e 

harmônica como o CPC. In verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente seu art. 13, incisos I e § 1°- 

também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação 

da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a 

prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer 

inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido a jurisprudência abaixo: “EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR 

EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica 

aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno 

valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no 

prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na 

conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para 

a manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valor suficiente, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-o a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º, da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no 

art. 13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 8.101,11 

(oito mil, cento e um reais e onze centavos). A penhora será processada 

em conformidade com o art. 854 do NCPC e com o procedimento detalhado 

no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se especialmente para os 

seguintes comandos: a) a partir deste momento, até o processamento 

completo da ordem de bloqueio de valores, os autos deverão permanecer 

em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) havendo bloqueio de 

valores, em mais de uma conta, os autos deverão ser identificados com 

tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, apontando a sua urgência 

e preferência na análise de eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do 

art. 512), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da 

Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) 

ainda para a hipótese de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da 

parte executada, acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o 

art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não 

havendo, fato que deverá ser certificado nos autos, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, 

devendo ser providenciada a transferência do montante para a Conta 

Única dos Depósitos Judiciais (§ 5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro 

do valor for exitoso, OFICIE-SE imediatamente à Fazenda Pública Estadual, 

de maneira a recolher a RPV liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar 

qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento 

ilícito. Por fim, certificado o decurso do prazo para que a parte executada 

se manifeste acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se 

obtendo êxito na medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de agosto de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010108-03.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010108-03.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Trata-se de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o 

recebimento de créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência 

de nomeação para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, 

ante a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os 

autos, verifico que o presente feito teve seu regular processamento 

atendendo, assim, os ditames legais, resguardando integralmente os 

direitos de ambas as partes. A parte autora requereu o sequestro de 

valores via sistema Bacenjud, com o intuito de satisfazer o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o referido 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após intimação, conforme determina o art. 

535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de 

pequeno valor, a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito 

embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao 

pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do 

CPC), silenciou em relação ao fato do não pagamento no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerário, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que institui os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente e 

harmônica como o CPC. In verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 
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requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente seu art. 13, incisos I e § 1°- 

também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação 

da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a 

prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer 

inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido a jurisprudência abaixo: “EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR 

EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica 

aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno 

valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no 

prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na 

conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para 

a manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valor suficiente, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-o a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º, da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no 

art. 13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 

10.270,64 (dez mil, duzentos e setenta reais e sessenta e quatro 

centavos). A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC e com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

31 de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010050-29.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010050-29.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Trata-se de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o 

recebimento de créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência 

de nomeação para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, 

ante a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os 

autos, verifico que o presente feito teve seu regular processamento 

atendendo, assim, os ditames legais, resguardando integralmente os 

direitos de ambas as partes. A parte autora requereu o sequestro de 

valores via sistema Bacenjud, com o intuito de satisfazer o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o referido 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após intimação, conforme determina o art. 

535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de 

pequeno valor, a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito 

embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao 

pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do 

CPC), silenciou em relação ao fato do não pagamento no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerário, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que institui os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente e 

harmônica como o CPC. In verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente seu art. 13, incisos I e § 1°- 

também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação 

da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a 

prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer 

inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 
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numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido a jurisprudência abaixo: “EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR 

EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica 

aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno 

valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no 

prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na 

conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para 

a manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valor suficiente, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-o a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º, da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no 

art. 13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 7.498,77 

(sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos). 

A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC e 

com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC, 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

31 de agosto de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-79.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000029-79.2018.8.11.0047. REQUERENTE: FERNANDO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais e pedido de 

antecipação de tutela, proposta por FERNANDO JOSÉ DE SOUZA em face 

de LOJAS RENNER S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. 

Dispensado o relatório, nos termo do art. 38, da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Compulsando aos autos verifica-se que em 

audiência de conciliação (id. n.º 13333096), as partes resolveram por fim 

à demanda entabulando acordo. Ademais, tendo a parte requerida 

cumprido o acordo (id. n.º 13665394), a homologação e extinção do feito é 

medida que se impõe. Diante disso, nos termos do art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes (id. n.º 

13333096), nos termos nele especificados, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, e JULGO EXTINTO o processo, pelo pagamento, na forma 

do art. 924, inciso II, do CPC. Isento de custas, consoante preconiza o art. 

54 da Lei n° 9.099/95. INTIMEM-SE. No mais, DETERMINO que a Secretaria 

tome as providências pertinentes no sentido de vincular o numerário 

depositado (id. n.º 13665394) ao presente feito. Após, DEFIRO o 

requerimento formulado pela parte requerente (id n.º 13763128), para o 

fim de levantamento dos valores vinculados aos presentes autos. Antes, 

porém, INTIME-SE a parte requerida para tomar ciência do inteiro teor desta 

decisão, bem como, caso queira, apresentar impugnação ou recurso que 

entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou recurso, 

CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o prazo de 

02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento (id. n.º 13763128). Com 

o levantamento e CERTIFICADO o trânsito em julgado da presente 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de agosto 

de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11195 Nr: 844-71.2010.811.0048

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MURILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO EDUARDO TURRA 

CHAVARELLI - OAB:11.156, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 Certifico que os autos estão aguardando carga para extração de cópias, 

comforme solicitado por Vossa senhoria, prazo de 05 dias e voltará ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22798 Nr: 852-43.2013.811.0048

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO - OAB:7.250, 

EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT

 Certifico que os autos estão aguardando carga para extração de cópias, 

comforme solicitado por Vossa senhoria, prazo de 05 dias e voltará ao 

arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21833 Nr: 992-14.2012.811.0048

 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: IARA FREIRE ANDRADE

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYWMY 

EDWARDA ARAÚJO SILVA, para devolução dos autos nº 

992-14.2012.811.0048, Protocolo 21833, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41558 Nr: 259-38.2018.811.0048

 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: MANOEL FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 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, 03 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37820 Nr: 2007-42.2017.811.0048

 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: KEDIMA KARIZO DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - 

OAB:15138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos. 1. Tendo em vista que até a presente data não fora realizado a 

perícia médica e a sua concretização é imprescindível, vejo por bem, 

nomear outro expert para a realização deste mister. Assim, DETERMINO, 

pois, desde logo, a realização de Perícia e nomeio perito na pessoa do(a) 

Dr(a). Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM nº 9500/MT, 

tendo como endereço Rua Ibirarema, nº 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) 

qual deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso.2. Intime-se o perito 

dando-lhe ciência da nomeação e, no mesmo ato, encaminhe os quesitos 

formulados pelo juízo nesta decisão e, nas respectivas oportunidades, 

pelas partes – isto é, inicial e contestação, bem como para que promova o 

agendamento, desde logo, da data em que a pericia será efetuada. Ciente 

de que o laudo pericial deverá ser entregue em cartório 20 (vinte) dias 

após a realização da perícia. 3. Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$ 800,00 (oitocentos reais), a cargo do requerido, devendo efetuar o 

depósito 03 (três) dias antes do início dos trabalhos.4. (...)5. Agendada a 

data da perícia pelo expert nomeado, cientifiquem-se as partes da data, 

horário e local, devendo a parte autora comparecer no local e data 

indicado munida de seus documentos pessoais e exames médicos, laudos 

e outros que repute importantes ao esclarecimento do perito.6. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22902 Nr: 959-87.2013.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESIEL OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, MAÍRA NUNES SAFRA - OAB:15299, MARCELO ALVES 

PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. É dever do magistrado promover os meios necessários para que as 

partes cheguem a um acordo (STJ – Resp. nº 242.322-SP).

 2. Assim, com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios 

alternativos de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as 

ondas renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de 

conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os deveres 

fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 

Vol. III, 2001, p. 635).

3. Ademais, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias 

partes, designo audiência de conciliação para o dia 23/10/2018, às 

13h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com 

atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, 

proceda-se o(a) Sr(a) Gestor(a) com o necessário.

4. Intime-se a parte exequente através de sua procuradora a fim de 

comparecer à audiência, acompanhado de seus(uas) advogados(as).

 5. Intime-se pessoalmente o executado.

6. Por fim, defiro o pedido, para que seja expedido o competente alvará 

para o levantamento do valor depositado/penhorado.

 Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20379 Nr: 399-19.2011.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DOS ANJOS CARVALHO, IVETE 

OLIVEIRA DOS ANJOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. É dever do magistrado promover os meios necessários para que as 

partes cheguem a um acordo (STJ – Resp. nº 242.322-SP).

 2. Assim, com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios 

alternativos de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as 

ondas renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de 

conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os deveres 

fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 

Vol. III, 2001, p. 635).

3. Ademais, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias 

partes, designo audiência de conciliação para o dia 23/10/2018, às 13h 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se 

o(a) Sr(a) Gestor(a) com o necessário.

4. Intime-se a parte exequente através de sua procuradora a fim de 

comparecer à audiência, acompanhado de seus(uas) advogados(as).

 5. Intimem-se pessoalmente os executados.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24124 Nr: 339-41.2014.811.0048

 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: ILEURA PEREIRA 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. Primeiramente, 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.

2. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

09/11/2018, às 14h30min (horário oficial de Mato Grosso).

3. Intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 (dez) 

dias, para comparecer à audiência, 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.

4. 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.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33601 Nr: 1960-05.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. GONÇALVES DE SOUZA & CIA LTDA -ME, 

DAYANNE DEYSE DE SOUZA, VALDIRENE GONÇALVES SOUZA, GILSON 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio 

parcial no montante de R$ 2.960,63.

 Procedo então, através do sistema on-line, solicitação de transferência do 

montante para a conta única deste juízo.

 Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando a 

penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal 

(art. 915, NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 Consigne-se que o montante somente será levantado mediante 

autorização judicial expressa, devendo por conseqüência se manter 

depositado até ordem judicial contrária.

 Oficie-se o Sr (a). Escrivão a Conta Única do e. Tribunal de Justiça, 

informando a penhora do valor supra-mencionado, bem como a solicitação 

para que o referido valor seja depositado junto a conta única vinculada a 

este processo.

Junte-se cópia do termo da pesquisa on-line.

Intime-se a parte exeqüente e executada desta decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 03 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46147 Nr: 1869-04.2008.811.0109

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ELETRICA ALENCAR LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUTO ELETRICA ALENCAR LTDA ME, 

CNPJ: 33720400000120. 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$ 488,90 (Quatrocentos e oitenta e oito reais e 

noventa centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor, conforme normas da 

CGJ do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso..

 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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 03 de setembro de 2018

Geraldo Alves Colaço Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64528 Nr: 1359-78.2014.811.0109

 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: VIVALDINO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, HOSPITAL 

MUNICIPAL MARIA ZÉLIA, ELISABETE FARDIN, WALMIR MUNIZ ARANTES, 

ALEX CURI, CARLOS ALBERTO XAVIER R. CASULA, MARILENE BECKER 

TEIXEIRA, FRANCISCA DA SILVA VIEIRA, EDIVAN VIREIRA LIMA, EDILEIDE 

R. FERNANDES GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 Vistos, etc.

Consubstanciado na manifestação à fl.169, CANCELO a audiência de 

instrução designada (29/08/2018).

Destarte, INTIME-SE o autor PESSOALMENTE, para que compareça a este 

juízo no prazo de até 05 (cinco) dias, para expressamente informar se 

persiste o interesse na desistência e arquivamento da presente ação.

Certifique-se o decurso de prazo, caso necessário. Com a manifestação 

do autor, NOTIFIQUE-SE à advogada indicada à fl.27, para ciência e 

manifestação no que lhe provier.

Após, conclusão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74671 Nr: 94-02.2018.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FRANCISCO FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTD, AGCO DO BRASIL 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Sulzer Parada - 

OAB:11846-B

 Vistos etc.

Diante da decisão do agravo de instrumento de fls. 121/123, INTIMEM-SE 

os requeridos para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir a decisão liminar 

de (fls. 61/63), conforme decisão de agravo de instrumento, sob pena de 

majoração de multa.

Ademais, DETERMINO a secretaria que desentranhe dos autos às fls. 

184/217, tendo em vista que foi juntada mais de uma vez a mesma 

contestação nos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 03 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77058 Nr: 1505-80.2018.811.0109

 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: MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Ante o exposto, DEFIRO em parte pedido liminar, definindo a guarda 

compartilhada e fixando o endereço do menor como sendo o do seu 

genitor.Desde já, fica estabelecido o direito de convivência da genitora em 

FINAIS DE SEMANAS ALTERNADOS, com início às 07h00min horas da 

manhã de sábado até as 18h00min horas de domingo, iniciando-se no 

próximo final de semana, na sexta, feriado (07/09/2018), às 07h, 

encerrando-se no domingo às 18h. Nos feriados a convivência também 

deverá ser alternada, considerando que o menor ficará com a sua 

genitora neste feriado, no próximo passará com o genitor. O ideal é que os 

próprios pais estabeleçam essas regras de convivência, que podem ser 

modificadas de comum acordo entre eles. Tendo em vista manifestação 

expressa da parte autora, para realização de audiência de conciliação, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de novembro às 16:10 

horas. 2 - CITE-SE e INTIME-SE a requerida, e INTIME-SE a parte autora, a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

procuradores, caso não tenha, em face da Defensoria Pública não estar 

mais exercendo suas atividades nesta comarca, prevalecendo sua 

hipossuficiência, requeiram a designação de advogado dativo, que poderá 

ser feito na secretaria da vara única.Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a (o) requerida (o) contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado.3 - Determino a realização de estudo psicossocial na residência 

do requerente e da requerida, por meio da Equipe multidisciplinar deste 

Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias, no qual deverão anexar aos autos os 

respectivos relatórios.Deverão ser disponibilizados aos credenciados 

cópias digitalizadas dos autos, para que o processo permaneça em 

cartório.4 - Proceda-se estudo psicológico no infante, no mesmo prazo 

acima, especialmente para verificar a ocorrência ou não de alienação 

parental.5 - Com a juntada dos laudos, vista ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE. INTIME-SE. CITE-SE.Marcelândia-MT, 03 de setembro 

de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77260 Nr: 1611-42.2018.811.0109

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de guarda, com pedido de liminar, promovido 

por CLEIDE RIBEIRO, em face do genitor MARCELO RICARDO CORDEIRO, 

com intuito de regularizar e obter a guarda definitiva do filho menor João 

Alves Cordeiro.Em ligeira síntese, a parte autora alega que conviveu cerca 

de 18 (dezoito) anos com o requerido e que, após a separação, o filho 

menor João passou a residir com esta, todavia, devido à necessidade de 

realizar uma cirurgia, deixou o filho com o pai.(...)Tendo em vista 

manifestação expressa da parte autora, para realização de audiência de 

conciliação, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de novembro 

às 16:10 horas. 2 - CITE-SE e INTIME-SE a requerida, e INTIME-SE a parte 

autora, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

procuradores, caso não tenha, em face da Defensoria Pública não estar 

mais exercendo suas atividades nesta comarca, prevalecendo sua 

hipossuficiência, requeiram a designação de advogado dativo, que poderá 

ser feito na secretaria da vara única.Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a (o) requerida (o) contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado.3 - Determino a realização de estudo psicossocial na residência 

da requerente e do requerido, por meio da Equipe multidisciplinar deste 

Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias, no qual deverão anexar aos autos os 

respectivos relatórios.Deverão ser disponibilizados aos credenciados 

cópias digitalizadas dos autos, para que o processo permaneça em 

cartório.4 - Proceda-se estudo psicológico no infante, no mesmo prazo 

acima, especialmente para verificar a ocorrência ou não de alienação 

parental.5- Apense esta ação aos autos 1505-80.2018.811.0109 – cód. 

770586 - Com a juntada dos laudos, vista ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE. INTIME-SE. CITE-SE.Marcelândia-MT, 03 de setembro 

de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz 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, ANTONIO FERREIRA DINIZ - OAB:16355, JOAO BATISTA 

SANTOS SOUZA - OAB:22806/O

 Vistos etc.

Diante das informações aludidas em certidão à fl. 143, DETERMINO:

1- Cancelo a solenidade designada para data de 03/09/2018, e, 

designando-a para 29 de outubro de 2018, às 13:30 horas; INTIMEM-SE as 

testemunhas de acusação e defesa. Se necessário, expeçam-se cartas 

precatórias para oitiva das testemunhas residentes fora da comarca. 

Intimem-se todos os denunciados sobre a solenidade agendada para o dia 

29 de outubro de 2018 para que possam, se desejar, exercer o seu direito 

à presença. Requisite-se a escolta dos denunciados presos. Intimem-se 

os advogados dos denunciados, lembrando que se forem dativos devem 

ser intimados pessoalmente. Dê ciência ao MP.

2- Expeça-se carta precatória para interrogatório de Gabriela Fernandes 

Mathias e Maria Aparecida Diniz Damião no Juízo Deprecado;
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3- Atente-se a secretaria para as expedições e intimações em tempo hábil, 

para a necessária realização do ato, considerando tratar-se de ação de 

réu preso.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 03 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69214 Nr: 824-81.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCIANE KALYANE MATIAS ZALESKI, 

SAMELA RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O, JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - OAB:6.739-A

 Vistos etc.

Consubstanciado na manifestação à fl. 119, DEFIRO.

Destarte, cancelo a audiência designada.

Redesigno o ato para 31 de janeiro de 2019, às 14:10 horas.

Em tempo, consoante a determinação à fl.118-v, item nº 02, revogo-a, uma 

vez inexistente nos autos o arrolamento das testemunhas ali indicadas.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 03 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72932 Nr: 1203-85.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGD, PCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MARCELÂNDIA - OAB:, Gustavo Dias Cintra Mac Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Verifica-se nos autos, que o executado NELSON DE SOUSA 

DUARTE, citado (fl.62) para pagar parcelas alimentares em atraso, bem 

como as que vencerem no curso do processo, sob pena de decretar-lhe a 

prisão, pagou apenas parte do valor devido. Em manifestação, o Ministério 

Público pugna pela decretação da prisão civil do executado, em razão do 

inadimplemento. Relatei.DECIDO.Ab initio, passo a decidir sobre o pleito de 

prisão civil do executado pelo não pagamento dos meses em atraso, pelos 

quais já foi devidamente intimado. (...)Neste sentido, leciona o Prof. Yussef 

Said Cahali, em sua obra Dos Alimentos, RT, 3. Ed., p.1072:“Assim, não 

implicando a cessação voluntária do pagamento da pensão por parte do 

devedor causa de cesasação ou exoneratória do débito alimentar, e não 

podendo o devedor beneficiar-se de sua própria relapsia, desde que não 

tenha promovido opportuno tempore ação exoneratória do encargo 

alimentar, é legítima a sua prisão administrativa se não justificada a 

impossibilidade de efetuar o pagamento do débito (CPC , art. 733, in 

fine)...”. Destarte, uma vez não demonstrado o pagamento das prestações 

alimentícias devidas, ACOLHO o requerimento da exequente, bem como do 

Ministério Público, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado NELSON DE 

SOUSA DUARTE, com qualificação nos autos, pelo prazo de trinta (30) 

dias ou até que efetue o pagamento das prestações alimentícias 

vencidas.Com a urgência que caso requer, REMETAM-SE os autos à 

Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos, cujo pagamento 

elidirá a prisão. Após, EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o 

executado permanecer separado dos presos comuns, ficando desde já 

autorizada a expedição de alvará de soltura ou suspensão da ordem de 

prisão diante do inequívoco pagamento do débito referente aos meses 

supra descritos. Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 03 de setembro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77678 Nr: 1879-96.2018.811.0109

 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: HANAUER SUPERMERCADO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEYSA NAYARA DE SOUZA FABRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015).

Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil).

Consigne-se que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 31 de Agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77720 Nr: 1893-80.2018.811.0109

 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: GSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita.1)Designo audiência de conciliação para 

28/11/2018 às 13:30hs. 2)CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC)(...).Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do NCPC, nos seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.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, 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 

pe la  ju r i sprudênc ia  re i te rada.Por  f im ,  conc lusos  pa ra 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIME-SE. 

CITE-SE.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.Marcelândia-MT, 31 de agosto 

de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77548 Nr: 1778-59.2018.811.0109

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERST BERTOLIN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DA COSTA, ANTONIO 

DELVO TOGNON, MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência para cumprimento da carta precatória para a data de 

14/11/2018, às 17:00 horas.

CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo este como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento.

Após, realizado o ato, seja imediatamente informado por meio eletrônico, o 

juízo deprecante, e na sequencia, DEVOLVA-SE a respectiva carta 

precatória, com as baixas de estilo e com nossas homenagens.

 Ciência ao Ministério Público.

INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 31 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77672 Nr: 1875-59.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON COSME DE CARVALHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 Visto, etc.

Comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, 

CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento.

Para tanto, DESIGNO audiência para o dia 14 de novembro de 2018 às 

15h50min oportunidades em que serão inquiridas as testemunhas 

VALMOR LUIZ MATTE, JOSÉ AUGUSTO MATOS DOS SANTOS e AYRTON 

SENNA BEZERRA INÁCIO.

INTIME-SE as testemunhas.

CIÊNCIA o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 30 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 24708 Nr: 12-93.2003.811.0109

 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: ROSANE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RIBEIRO, M. L. GIROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consubstanciado ao pedido do requerente à fl.161-v, DEFIRO, intime-se as 

partes, para comparecimento na audiência de justificação já designada 

(fl.174).

Destarte, intimem-se os indicados através de mandado, devendo o Oficial 

de Justiça intimar também as pessoas que estiverem no imóvel; bem como 

intimem-se os réus incertos e desconhecidos por edital.

 Cumpra-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 29 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49235 Nr: 1060-43.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELI MODESTO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 18403-0

 Vistos, etcConsiderando a declinação da nomeação (fl. 116) e por não 

ser possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Claudio 

Leme Antônio: Travessa Morumbi, 47, centro, setor leste, Colíder/MT, 

fones: 066-35412127 e 066-99962-8442, email: cla.adv@uol.com.br, para 

representar o réu Marcos Ferreira da Silva.Fixo honorários advocatícios 

em 10 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao 

advogado nomeado para o munus público não caberão os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos.Deixo consignado os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao advogado nomeado(...)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 do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.INTIME-SE o advogado nomeado para requerer o que for de 

direito e apresentar defesa prévia.Após, façam-se os autos 

conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 3 de 

setembro 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.

Consubstanciado à manifestação do Ministério Público à fl. 60, deixo de 

apreciar o pedido de revogação apresentado pelo advogado às fls. 57/58, 

tendo em vista que o ora advogado não juntou procuração devidamente 

nos autos, e não manifestou informando quando iria juntar, conforme 

determina o artigo 5º, § 1ª da lei nº 8.906/94.

 Concedo o prazo de 05 dias para o advogado juntar a procuração aos 

autos.

Diante da certidão de fl. 53, DETERMINO a secretaria que certifique o local 

da prisão do réu, devendo após, expedir carta precatória para sua devida 

citação.

 Após a citação do réu e juntada de procuração, ciência ao Ministério 

Público.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 03 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz 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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67993 Nr: 272-19.2016.811.0109

 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: JOSÉ REIS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GAZZIERO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 47 e seguintes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67993 Nr: 272-19.2016.811.0109

 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: JOSÉ REIS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GAZZIERO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida, nos termos do artigo 306 da Lei 13.105/2015, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias contestar o pedido inicial, indicando, 

desde já as provas que pretende produzir.

Após, com ou sem juntada da contestação, façam-me os autos conclusos 

para análise do pedido.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 22 de março de 2016.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-08.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

GABRIELLE BORIN NAVARRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos etc. MARIA 

APARECIDA DE JESUS, já qualificada nos autos e representada por 

advogada constituída, ingressou com AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, contra o BANCO 

ITAU CONSIGNADO S/A, neste Juízo, sustentando, em síntese: Em suma, 

aduz a requente que em meados de julho/2018, ao consultar seu nome no 

SPC, descobriu que seu nome estava negativo em razão de um suposto 

empréstimo realizado com o requerido. Ao verificar constatou que se trata 

de um empréstimo no valor de R$ 2.448,00 (dois mil quatrocentos e 

quarenta e oito reais), o qual foi supostamente contratado em 07/08/2016, 

(id – 14406845). Informa a requerente que nunca pactuou nenhum 

contrato de empréstimo com a empresa requerida, não possuindo nenhum 

vínculo de contrato entre as partes, e mesmo assim foi inserida 

indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, 

informa a requerente que olhando os extratos da sua conta bancária, não 

tem como visualizar que o requerido vem fazendo descontos no seu 

beneficio, requerendo assim a intimação do INSS, para apresentar a 

relação desde o dia 07/08/2016. Asseverou que foi descontado até a 

presente data um total de R$ 6.802,95 (seis mil, oitocentos e dois reais e 

noventa e cinco centavos), por fim, requereu a devolução deste valor. É o 

breve relatório. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de 

tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico 

que estão demonstrados os pressupostos acima citados. Nesse passo, 

vislumbro plausível a concessão de inversão do ônus da prova em favor 

do autor, consumidor, uma vez que a demanda tem no polo passivo uma 

grande instituição bancária, a qual possui todos os meios de defesa plena 

a seu dispor. Aliado a este fundamento, tem-se que o fornecedor é quem 

possui os dados cadastrais, contratos e documentos relativos ao negócio 

jurídico que está sendo discutido neste processo; sendo dificultoso para o 

consumidor, mormente uma pessoa humilde e leiga no assunto. Nesse 

sentido, os Tribunais já lograram entendimento sob tal benesse, por 

quanto, havendo plausibilidade nas alegações iniciais a medida é a 

concessão,  ve jamos:  TRF-4 -  APELAÇÃO CIVEL AC 

50645719220144047100 RS 5064571-92.2014.404.7100 (TRF-4) Data de 

publicação: 19/11/2015 Ementa: AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. APLICABILIDADE DO CDC . INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. POSSIBILIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que se aplica o 

CDC às relações contratuais firmadas com as instituições financeiras, 

tendo em vista o disposto na Súmula 297 do STJ. Todavia, a inversão do 

ônus da prova não é automática e subordina-se ao critério do juiz, quando 

for verossímil a alegação ou quando o postulante for hipossuficiente (art. 

6º , VIII do CDC ). 2. No caso, tendo a parte autora identificado os 

contratos que pretende revisar e juntado alguns documentos que 

comprovam a relação contratual firmada com a instituição financeira, deve 

ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova para determinar que a 

CEF junte aos autos o contrato faltante, a fim de possibilitar a revisão 

postulada. Assim, o artigo 6º, inciso VII, do CDC, prescreve que são 

direitos básicos do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”. Por seu 

turno, é nítida a disparidade entre as partes, bem com a hipossuficiência 

do autor, portanto, de rigor a inversão do ônus da prova em benesse do 

requerente. A par disso, não há dúvida de que presente também o perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto é sabido que os 

efeitos desses atos sempre geram prejuízos aos consumidores, que 

acabam por ter praticamente toda a sua renda comprometida e que sofrem 

severas restrições de crédito, caso não cumpra com as cobranças 

mesmo que indevidas. Com efeito, prejuízo nenhum terá o demandado com 

a presente suspensão das cobranças, ausente também o perigo de 

irreversibilidade da tutela antecipada, uma vez que se o requerido lograr 

êxito em demonstrar que o valor é devido, remanescerá seu direito de 

crédito, que pode ser cobrado a qualquer instante pelas vias normais. Por 

todo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para 

determinar ao demandado que retire o nome da requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito e não negative novamente seu nome até o julgamento 

de mérito da presente demanda. Fixo o prazo de 05 dias, após a intimação 

da presente decisão, para o cumprimento das obrigações, sob pena de 

multa diária equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Expeça-se ofício ao SPC determinando que se 

retire o nome da demandante do cadastro com relação contrato objeto dos 

autos. Determino, ainda, que o demandado forneça o contrato ou 

documento sobre a relação contratual com a requerente e os protocolos 

de atendimento, quando contestar a demanda. Determino a secretaria que 

oficie o INSS, para que forneça detalhadamente a relação dos valores 

recebidos pela requerente desde o dia 07/08/2016, para verificar se esta 

ocorrendo desconto no beneficio do demandante. À Secretaria para que 
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agende audiência de conciliação. CITE-SE o demandado e INTIMEM-SE as 

partes da audiência designada e da tutela de urgência deferida. Defiro o 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 

98, caput, do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia-MT, 03 de setembro 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.: 76985 Nr: 2480-96.2018.811.0111

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ..., NOMEIO o Sr. Jean Lima Santana como curador provisório.3 – CITE-SE 

a curatelanda para comparecer à sala de audiência deste Juízo a fim de 

ser entrevistada no dia 11 de setembro de 2018, às 13h15min.Constatada 

alguma das hipóteses do “caput” do artigo 245 do CPC, deverá o Oficial de 

Justiça proceder conforme o §1º do mesmo dispositivo legal, deixando de 

citar a interditanda e cientificando seu curador provisório da data da 

entrevista, incumbindo a esta promover o deslocamento daquele até o foro 

desta Comarca.4- Conforme artigo 752 do CPC, o requerido terá 15 

(quinze) dias, contados da entrevista, para impugnar o pedido de sua 

curatela.Decorrido “in albis” esse prazo, desde já nomeio o Dr. Ivaine 

Molina Jùnior, a fim de promover a defesa da curatelanda.[...] 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 do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE o 

advogado mencionado.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48638 Nr: 432-24.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Domingos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WESLEY DOMINGOS DE CARVALHO, 

Cpf: 04634350106, Rg: 24070564, Filiação: Maria Aparecida Domingos e 

Eudivan Santos de Carvalho, data de nascimento: 07/08/1993, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, soldador, Telefone 

9616-1033. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Publico denunciou WESLEY DOMINGOS DE 

CARVALHO, como incurso nos preceitosdo artigo 306, caput e § 1°, inciso 

II, da Lei Federal n° 9.503/1.997 (Código de Trânsito Brasileiro), pelo fato 

que o denunciado no dia 12/02/2015, na Via Pública Avenida JK, Bairro 

Centro, Nobres - MT, o denunciado conduziu a motocicleta da marca 

Honda, modelo FAN, cor Azul, placa NPE-2368, com a capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de àlcool, outrossim, 

realizando manobres perigosas, ou seja, colocando em perigo a 

segurança alheia, uma vez que estava "empinando" a motocicleta em 

questão. Rol de testemunhas: Roosevelt Ferreira da Silva, Arivelton 

Franco Bonfim.

Despacho: DECISÃOVistos, etc. Trata-se de ação penal proposta pelo 

Ministério Público em face de Wesley Domingos de Carvalho, haja vista a 

suposta prática do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro c/c art. 34 do Decreto-lei 3.688/41. O crime foi praticado na data 

de 12.02.2015. A denúncia foi recebida, à ref.03, na data de 13.04.2015.O 

Ministério Público requereu diligências, à ref.30.À fl. 80 – PDF, consta 

certidão informando que o denunciado não foi encontrado. O Ministério 

Público pugnou pela expedição de mandado de prisão em desfavor do 

denunciado, bem como pela citação através de edital, à ref. 45.Decido. I – 

DA PRISÃO PREVENTIVAInicialmente, cabe destacar que a prisão 

preventiva, atualmente, é restrita às seguintes hipóteses: a) crimes 

apenados com reclusão, cuja pena privativa de liberdade, abstratamente 

considerada, seja superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do Código de 

Processo Penal); b) se o réu for reincidente em crime doloso (inciso II); c) 

se o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência (inciso III), ou, ainda, d) 

quando houver dúvida quanto à identidade do acusado (art. 312, 

parágrafo único, do CPP).No caso em análise, não está presente qualquer 

das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva prevista no art. 313 do 

CPP, acima delineadas, uma vez que o fato de o acusado não ter sido 

encontrado para ser citado pessoalmente, por si só, não permite concluir 

que seu intuito era de se evadir do distrito da culpa na expectativa de 

frustrar a aplicação da lei penal. O entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, a propósito, é no sentido de que a mera suspensão do processo, 

com base no art. 366 do CPP, não é fato capaz de, isoladamente, 

possibilitar a decretação da prisão preventiva.Deste modo, consigno ainda 

que o delito supostamente cometido pelo acusado possui pena de 

detenção e, consequentemente, não preenche o requisito do art. 313, I, do 

CPP.Assim, tenho que no presente caso não se encontram presentes os 

requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão 

preventiva do acusado.Outrossim, conforme consta à fl. 22 – PDF, foi 

arbitrada fiança no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), 

ficando o acusado ciente de suas obrigações (art. 327 e 328 do CPP), no 

entanto os autos dão conta de que o acusado encontra-se atualmente em 

lugar incerto. Sendo assim, DECRETO a quebra da fiança pelo réu, nos 

termos do artigo 343 do Código Processo Penal, tendo em vista que 

descumpriu os seus deveres, especialmente o de manter o seu endereço 

atualizado, importando na perda da metade do valor recolhido, devendo o 

valor ser reservado para o pagamento das custas processuais e 

encargos em caso de condenação (art. 345 do CPP). II – DA CITAÇÃO 

POR EDITALCite-se o réu, por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme determina o art. 361 do Código de Processo Penal.Após, não 

havendo apresentação de defesa prévia, desde já nomeio a Defensora 

Pública para apresentação de defesa do acusado, devendo-se conceder 

vista dos autos para tal mister. Com a apresentação da defesa, dê-se 

vista ao MPE e após, conclusos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 31 de agosto de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 59624 Nr: 3597-45.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenil Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSENIL PEREIRA DA SILVA, Filiação: 

Marina Pereira da Silva e José Rodrigues da Silva, data de nascimento: 

18/03/1979, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, convivente, pedreiro, 

Telefone 65-9952-2783. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público denunciou ROSENIL PEREIRA DA 

SILVA, como incurso nos preceitos do artigo 147, caput, do Código Penal, 

pelo fato que o denunciado no dia 19/09/2016, em sua residencia 

particular localizada na Rua Marzagão, s/n, Bairro Jardim Petrópolis, 

Nobres - MT, o denunciado chegou em sua residencia muito nervoso e 

sem qualquer motivo aparente passou a discutir com sua esposa 

Devanildes Querobino Soares, vindo a empurrá-la, momento em que a 

vítima Rutiele Querobina Soares de Souza entrou no meio da discussão, e 

foi agredida. Rol de testemunhas: Rutiele Querobino Soares de Souza, 

vitima; Fernando Santana Borges, Uelton Carlos da Costa, Devanildes 

Querobino Soares.

Despacho: DECISÃOVistos, etc. Trata-se de ação penal proposta pelo 

Ministério Público em face de Rosenil Pereira da Silva, vulgo “Danilo”, haja 

vista a suposta prática do crime tipificado no art. 147, caput, do Código 

Penal c/c art. 21 do Decreto-lei 3.688/41. O crime foi praticado na data de 

19.09.2016. A denúncia foi recebida, à ref.03, na data de 13.10.2016.O 

Ministério Público pugnou pela expedição de mandado de prisão em 

desfavor do denunciado, bem como pela citação através de edital, à ref. 

45.Decido. I – DA PRISÃO PREVENTIVAInicialmente, cabe destacar que a 

prisão preventiva, atualmente, é restrita às seguintes hipóteses: a) crimes 

apenados com reclusão, cuja pena privativa de liberdade, abstratamente 

considerada, seja superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do Código de 

Processo Penal); b) se o réu for reincidente em crime doloso (inciso II); c) 

se o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência (inciso III), ou, ainda, d) 

quando houver dúvida quanto à identidade do acusado (art. 312, 

parágrafo único, do CPP).No caso em análise, não está presente qualquer 

das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva prevista no art. 313 do 

CPP, acima delineadas, uma vez que o fato de o acusado não ter sido 

encontrado para ser citado pessoalmente, por si só, não permite concluir 

que seu intuito era de se evadir do distrito da culpa na expectativa de 

frustrar a aplicação da lei penal. O entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, a propósito, é no sentido de que a mera suspensão do processo, 

com base no art. 366 do CPP, não é fato capaz de, isoladamente, 

possibilitar a decretação da prisão preventiva.Deste modo, consigno ainda 

que o delito supostamente cometido pelo acusado possui pena de 

detenção e, consequentemente, não preenche o requisito do art. 313, I, do 

CPP.Assim, tenho que no presente caso não se encontram presentes os 

requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão 

preventiva do acusado.Outrossim, conforme consta à fl. 22 – PDF, foi 

arbitrada fiança no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), ficando 

o acusado ciente de suas obrigações (art. 327 e 328 do CPP), no entanto 

os autos dão conta de que o acusado encontra-se atualmente em lugar 

incerto. Sendo assim, DECRETO a quebra da fiança pelo réu, nos termos 

do artigo 343 do Código Processo Penal, tendo em vista que descumpriu 

os seus deveres, especialmente o de manter o seu endereço atualizado, 

importando na perda da metade do valor recolhido, devendo o valor ser 

reservado para o pagamento das custas processuais e encargos em 

caso de condenação (art. 345 do CPP). II – DA CITAÇÃO POR 

EDITALCite-se o réu, por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina o art. 361 do Código de Processo Penal.Após, não havendo 

apresentação de defesa prévia, desde já nomeio a Defensora Pública para 

apresentação de defesa do acusado, devendo-se conceder vista dos 

autos para tal mister. Com a apresentação da defesa, dê-se vista ao MPE 

e após, conclusos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 31 de agosto de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49384 Nr: 727-61.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILMAR SANTOS DA SILVA, Cpf: 

62196677191, Rg: 09.536.485, Filiação: Maria do Carmo Santos Silva e 

Jonas Pereira da Silva, data de nascimento: 28/04/1975, brasileiro(a), 

natural de Capitão Leônidas Marques-PR, convivente, motorista, Telefone 

(066)9693-8556. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público denunciou VILMAR SANTOS DA 

SILVA, como incurso nos preceitos o artigo 306, caput e § 1°, inciso II, da 

Lei Federal n° 9.503/1.997 (Código de Trânsito Brasileiro), pelo fato que o 

denunciado no dia 22/04/2015, na Via Pública Rua Almerinda Rodrigues da 

Silva, Bairro São José, Nobres - MT, o denunciado conduziu o veículo 

automotor do tipo caminhão, marca Scania, modelo G 420 A4x2, placa 

NPO-6036, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influênica 

de alcool, sendo que o imputado promoveu a colisão do caminhão por ele 

conduzido com outros dois veículos que estavam estacionados nas 

proximidades. Rol de testemunhas: Roosevelt Ferreira da Silva, Arivelton 

Franco Bonfim, Adonaldo Domingos Ormond.

Despacho: DECISÃOVistos, etc. Trata-se de ação penal proposta pelo 

Ministério Público em face de Vilmar Santos da Silva, haja vista a suposta 

prática do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O 

crime foi praticado na data de 22.04.2015. A denúncia foi recebida, à 

ref.03, na data de 09.06.2015.O Ministério Público indicou novo endereço 

do denunciado, à ref.36.À fl. 90 – PDF, consta certidão informando que o 

denunciado não foi encontrado. O Ministério Público pugnou pela 

expedição de mandado de prisão em desfavor do denunciado, bem como 

pela citação através de edital, à ref. 50.Decido. I – DA PRISÃO 

PREVENTIVAInicialmente, cabe destacar que a prisão preventiva, 

atualmente, é restrita às seguintes hipóteses: a) crimes apenados com 

reclusão, cuja pena privativa de liberdade, abstratamente considerada, 

seja superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal); 

b) se o réu for reincidente em crime doloso (inciso II); c) se o delito 

envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência (inciso III), ou, ainda, d) 

quando houver dúvida quanto à identidade do acusado (art. 312, 

parágrafo único, do CPP).No caso em análise, não está presente qualquer 

das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva prevista no art. 313 do 

CPP, acima delineadas, uma vez que o fato de o acusado não ter sido 

encontrado para ser citado pessoalmente, por si só, não permite concluir 

que seu intuito era de se evadir do distrito da culpa na expectativa de 

frustrar a aplicação da lei penal. O entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, a propósito, é no sentido de que a mera suspensão do processo, 

com base no art. 366 do CPP, não é fato capaz de, isoladamente, 

possibilitar a decretação da prisão preventiva.Deste modo, consigno ainda 

que o delito supostamente cometido pelo acusado possui pena de 

detenção e, consequentemente, não preenche o requisito do art. 313, I, do 
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CPP.Assim, tenho que no presente caso não se encontram presentes os 

requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão 

preventiva do acusado.Outrossim, conforme consta à fl. 21 – PDF, foi 

arbitrada fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), ficando o 

acusado ciente de suas obrigações (art. 327 e 328 do CPP), no entanto os 

autos dão conta de que o acusado encontra-se atualmente em lugar 

incerto. Sendo assim, DECRETO a quebra da fiança pelo réu, nos termos 

do artigo 343 do Código Processo Penal, tendo em vista que descumpriu 

os seus deveres, especialmente o de manter o seu endereço atualizado, 

importando na perda da metade do valor recolhido, devendo o valor ser 

reservado para o pagamento das custas processuais e encargos em 

caso de condenação (art. 345 do CPP). II – DA CITAÇÃO POR 

EDITALCite-se o réu, por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina o art. 361 do Código de Processo Penal.Após, não havendo 

apresentação de defesa prévia, desde já nomeio a Defensora Pública para 

apresentação de defesa do acusado, devendo-se conceder vista dos 

autos para tal mister. Com a apresentação da defesa, dê-se vista ao MPE 

e após, conclusos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 31 de agosto de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52480 Nr: 2050-04.2015.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Laércio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 46) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45408 Nr: 1227-64.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jalbas Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JALBAS FERREIRA DA SILVA, Rg: 

573689, Filiação: Sebastiana Ferreira da Silva e José Pedro da Silva, data 

de nascimento: 23/11/1967, brasileiro(a), natural de Nova Brasilândia-MT, 

divorciado(a), motorista, Telefone (065) 9605-8325. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público denunciou JALBAS FERREIRA DA 

SILVA, como incurso nos preceitos do artigo 180, caput, do Código Penal, 

pelo fato que o denunciado no dia 27/04/2015, no KM 556 da BR 364, 

Nobres - MT, o denunciado foi abordado enquanto adquiriu coisa que 

sabia ser produto de crime, a saber um veículo marca Chevrolet, modelo 

Montana, cor prata, o acusado vinha conduzindo o veículo, sendo 

abordado pelos policiais que durante a fiscalização foi constatado que as 

etiquetas existentes no compartimento do motor e ao lado do local de 

marcação do chassi apresentavam indícios de falsificação. Questionado a 

respeito da origem do veículo, o conturor informou que comprou o veículo 

no estabelecimento Hidráulica BR, Nobres - MT, que pagou pelo mesmo o 

valor de R$ 20.000 (vinte mil). encontrado ainda no interior do veículo uma 

balança de precisão. O referido veículo encontra-se licenciado na cidade 

de Cambé-PR, sob o qual recai ocorrencia de roubo/furto, conforme Laudo 

Pericial. Rol de testemunhas: Magno José Mendes (Policial Rodoviário 

Federal), Humberto Soares Alvim (Policial Rodoviário federal).

Despacho: DECISÃOVistos, etc. Trata-se de ação penal proposta pelo 

Ministério Público em face de Jalbas Ferreira da Silva, v. “Manga Rosa”, 

haja vista a suposta prática do crime tipificado no art. 180, caput, do 

Código Penal. O crime foi praticado na data de 27.04.2015. A denúncia foi 

recebida, à ref.03, na data de 28.01.2016.O Ministério Público indicou novo 

endereço do denunciado, à ref.29.À fl. 94 – PDF, consta certidão 

informando que o denunciado não foi encontrado. O Ministério Público 

pugnou pela expedição de mandado de prisão em desfavor do 

denunciado, bem como pela citação através de edital, à ref. 41.Decido. I – 

DA PRISÃO PREVENTIVAInicialmente, cabe destacar que a prisão 

preventiva, atualmente, é restrita às seguintes hipóteses: a) crimes 

apenados com reclusão, cuja pena privativa de liberdade, abstratamente 

considerada, seja superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do Código de 

Processo Penal); b) se o réu for reincidente em crime doloso (inciso II); c) 

se o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência (inciso III), ou, ainda, d) 

quando houver dúvida quanto à identidade do acusado (art. 312, 

parágrafo único, do CPP).No caso em análise, não está presente qualquer 

das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva prevista no art. 313 do 

CPP, acima delineadas, uma vez que o fato de o acusado não ter sido 

encontrado para ser citado pessoalmente, por si só, não permite concluir 

que seu intuito era de se evadir do distrito da culpa na expectativa de 

frustrar a aplicação da lei penal. Consigno que o delito supostamente 

cometido pelo acusado não é daqueles que imporá, quando da 

condenação, o cumprimento da pena em regime fechado. Assim, tenho 

que no presente caso não se encontram presentes os requisitos da prisão 

preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão preventiva do 

acusado.Outrossim, conforme consta à fl. 24 – PDF, foi arbitrada fiança no 

valor de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), ficando o acusado 

ciente de suas obrigações (art. 327 e 328 do CPP), no entanto os autos 

dão conta de que o acusado encontra-se atualmente em lugar incerto. 

Sendo assim, DECRETO a quebra da fiança pelo réu, nos termos do artigo 

343 do Código Processo Penal, tendo em vista que descumpriu os seus 

deveres, especialmente o de manter o seu endereço atualizado, 

importando na perda da metade do valor recolhido, devendo o valor ser 

reservado para o pagamento das custas processuais e encargos em 

caso de condenação (art. 345 do CPP). II – DA CITAÇÃO POR 

EDITALCite-se o réu, por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina o art. 361 do Código de Processo Penal.Após, não havendo 

apresentação de defesa prévia, desde já nomeio a Defensora Pública para 

apresentação de defesa do acusado, devendo-se conceder vista dos 

autos para tal mister. Com a apresentação da defesa, dê-se vista ao MPE 

e após, conclusos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 31 de agosto de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72977 Nr: 2037-97.2018.811.0030

 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: SCdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZILMAR DE SOUZA SOBRINHO, Filiação: 

Zilda Maria de Souza Sobrinho e Mário Pinto Sobrinho, data de nascimento: 

22/03/1980, natural de Alto Paraguai-MT, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: DECISÃOVistos etc.Trata-se de ação de ação de 

divórcio litigioso.Decido.I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA e DO 

RECEBIMENTO DA INICIALRecebo o pedido inicial, eis que preenche os 

requisitos legais. Tendo em vista os documentos anexados aos autos, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.II – DA 

CITAÇÃOCite-se o(a) requerido(a) através de edital. Após a citação por 

edital, não sendo apresentada contestação, desde já nomeio a Dra. Vânia 

dos Santos, OAB/MT 11332 e arbitro honorários no valor de 01 URH, para 

proceder com a defesa da parte requerida, haja vista o que dispõe o art. 

72, parágrafo único, do CPC.Apresentada a contestação, intimem-se a 

parte autora para que manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Com a 

manifestação do requerente, conclusos. Às providências.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 31 de agosto de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72976 Nr: 2036-15.2018.811.0030

 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: ETdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DENISE BRANDÃO DOS SANTOS DE 

MENEZES, Rg: 514.034-6, Filiação: Edna Lúcia Brandão dos Santos e 

Manoel dos Reis Santos, data de nascimento: 19/03/1983, natural de 

Ubiratan-PR, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: DECISÃOVistos etc.Trata-se de ação de ação de 

divórcio litigioso.Decido.I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA e DO 

RECEBIMENTO DA INICIALRecebo o pedido inicial, eis que preenche os 

requisitos legais. Tendo em vista os comprovantes de rendimentos 

anexados aos autos,defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.II – 

DA CITAÇÃOCite-se a requerida através de edital. Após a citação por 

edital, não sendo apresentada contestação, desde já nomeio a Dra. Vânia 

dos Santos, OAB/MT 11332 e arbitro honorários no valor de 01 URH, para 

proceder com a defesa da requerida, haja vista o que dispõe o art. 72, 

parágrafo único, do CPC.Apresentada a contestação, intimem-se o autor 

para que manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Com a manifestação do 

requerente, conclusos. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 31 de agosto de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40562 Nr: 345-73.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandrina Arruda dos Santos, Manoel dos Santos, 

Francisco José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olicio Real da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10203, Raquel Dreyer - OAB:8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem 

o que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60762 Nr: 2020-08.2011.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucilene Cruz Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUCILENE CRUZ FERREIRA, Cpf: 

04690643156, Rg: 2604493-5, Filiação: Clarindo Ferreira da Silva e Maria 

Lídia Mariano Cruz Silva, data de nascimento: 04/01/1991, brasileiro(a), 

natural de Nobres-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65-9902-1101. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Publico denunciou JUCILENE CRUZ 

FERREIRA, como incurso nos preceitos do artigo 180, caput, do Código 

Penal, pelo fato que o denunciado no dia 19/11/2010, na Praça Central, 

Nobres - MT, agindo com dolo, adquiriu em proveito próprio 01 (um) 

aparelho notebook, marca Itautec, avaliado em R$ 1.500 (mil e quintentos 

reais), o qual sabia ser produto de crime. Rol de testemunhas: Euclydes 

Motta Neto, Waldirney Nunes de Almeida, Muricia Pedrosa da Silva e 

Valbeter Pereira Batista.

Despacho: DECISÃOVistos, etc. Cite-se o(a) acusado(a) pela via editalícia, 

nos termos do artigo 361 do CPP, eis que se encontra em lugar incerto e 

não sabido.Após, se o(a) denunciado(a) não comparecer, nem constituir 

advogado, abra-se vista dos autos ao MPE para que se manifeste nos 

termos do artigo 366 do CPP.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, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 03 de setembro de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67177 Nr: 2885-21.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Boamorte Donato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 ...Dessa forma, da análise dos autos, constato que os cálculos de ref. 57, 
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estão em consonância com as normas legais, deste modo 

HOMOLOGO-O.Aguarde-se o cumprimento da pena. Caso haja o 

cometimento de falta grave, encaminhem os autos ao Ministério Público 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Dê-se vistas ao MPE e 

defesa acerca do teor da presente decisão. Encaminhem-se duas cópias 

do cálculo ao diretor do estabelecimento prisional onde se encontra o 

reeducando, uma delas deverá ser entregue ao sentenciado, servindo 

como atestado de pena a cumprir, e a outra arquivada em seu 

prontuário.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 327 Nr: 67-94.1997.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Alves Ormond, Silas Gomes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 VISTOS.

Cuida-se de ação de execução por título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de EUDES ALVES ORMOND e seus avalistas 

Silas Gomes Pinheiro, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, o executado apresentou acordo às fls. 264/266, 

almejando sua homologação e extinção do feito, bem como informou 

pagamento do débito avençado em acordo, conforme comprovante juntado 

aos autos (fls. 267/268).

Instado a manifestar a parte exequente foi intimada via DJE n° 10255, de 

14/05/2018 e publicado no dia 15/05/2018, para informar acerca do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

Foi certificado o decurso do prazo para manifestação do exequente à fl. 

270.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, ante o pagamento da 

obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II e III, 

do NCPC.

Custas e despesas processuais, pro rata entre as partes - art. 90 §2, 

CPC, consignando que o débito com relação ao executado devera ficar 

sobrestado, eis que beneficiado da justiça gratuita. Os honorários de cada 

patrono serão sustentados pela respectiva parte que representa.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41957 Nr: 1610-34.2017.811.0031

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdGC, AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Anthero Silveira de 

Souza Bueno Schober - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, Luiz Anilton Gonçalves - OAB:MT 23502-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 60 DIAS AUTOS N.º 

1610-34.2017.811.0031-Cód. 41957 ESPÉCIE: Perda ou Suspensão ou 

Restabelecimento do Poder Familiar->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PARTE REQUERENTE: 

Ministério Público do Estado de Mato GrossoPARTE REQUERIDA: Lucide da 

Guia Campos e Adriele da Silva Santos INTIMANDO(A, S): Requerido(a): 

Adriele da Silva Santos, Cpf: 05014178189, Rg: 2473108-0 SSP MT 

Filiação: Antonio Roque dos Santos e Domingas Pereira da Silva, data de 

nascimento: 22/06/1992, brasileiro(a), natural de Nortelândia-MT, 

solteiro(a), lides domésticas, Endereço: Residencial Maximino Claro de 

Oliveira, Bairro: Bandeirantes, Cidade: Nortelândia-MT, atualmente em lugar 

incerto e nãosabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir final transcrita: SENTENÇA: Vistos. 

Cuida-se de Ação de Destituição de Poder Familiar com Pedido Liminar de 

Suspensão de Poder Familiar, promovida pelo Ministério Público Estadual 

em favor dos menores João Lucas da Silva Campos, Izabela Gabriela da 

Silva Campos, Ana Carolina da Silva Campos e Débora Vitória da Silva 

Campos em face de LUCIDE DA GUIA CAMPOS e ADRIELE DA SILVA 

SANTOS... mos estavam com problemas de saúde como impingem. No 

decorrer do ...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, 

com o fim de confirmar a liminar e DESTITUIR O PODER FAMILIAR de 

LUCIDE DA GUIA CAMPOS e ADRIELE DA SILVA SANTOS sobre os 

menores João Lucas da Silva Campos, Izabela Gabriela da Silva Campos, 

Ana Carolina da Silva Campos e Débora Vitória da Silva Campos, todos 

qualificados nos autos. Com efeito, declaro extinta o presente feito com 

resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC. Isento de Custas 

processuais. Incabível a condenação dos requeridos ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do Ministério Público, ante a vedação 

constitucional que dispõe o art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição Federal. 

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, remeta-se cópia 

desta sentença aos autos de código 38875 e cumpra-se os 

procedimentos observados no art. 720 da CNGC/MT. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico Judicial), 

digitei. Nortelândia - MT, 3 de setembro de 2018. Taiza Ormond Granja 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-29.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA FONSECA (REQUERENTE)

NEILSON FAUSTO BUZATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nova Canaã do Norte - MT Juizado 

Especial PROCESSO: 1000069-29.2018.811.0090 Tipo de Ação: 

COBRANÇA INDEVIDA/ INDENIZAÇÃO/ CADASTRO DE INADIMPLENTES 

Certidão de Redesignação de Audiência Considerando a necessidade de 

readequação da pauta de audiências, REDESIGNO para o dia 24 DE 

SETEMBRO DE 2018, às 12H45, a audiência anteriormente agendada. O 

referido é verdade e dou fé. Observação: Deverá(Ão) O(A, S) 

Intimando(A, S) Comparecer(Em) Devidamente Trajado(A, S) E Portando 

Documentos Pessoais Nova Canaã do Norte - MT, 22 de agosto de 2018. 

Keith Charlene Dos Santos. Conciliadora

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75879 Nr: 252-14.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rodrigues Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:17972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para apresentar 

Impugnação a Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75268 Nr: 1922-24.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Galdino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que apresente 

Impunação a Contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75249 Nr: 1914-47.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva Groch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para apresentar 

Impugnação a Contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73093 Nr: 666-46.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdSC, Aurissandra de Sousa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18450, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que apresente 

Impugnação a Contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72616 Nr: 355-55.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regis Antonio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para apresentar 

Impugnação a Contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71619 Nr: 1623-81.2016.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-CdNMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e 

nego a expedição de alvará para alienação do imóvel descrito na 

inicial.Condeno o autor ao pagamento de custas processuais 

remanescentes, se houver.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

esti lo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 10 de agosto de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77098 Nr: 960-64.2018.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giga Byte Comercio de Alimentos e Bebidas Ltda - ME, 

Adilson Aparecido Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Manfroi da Rosa - 

OAB:MT 6.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77098 - Autos n. 960-64.2018.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Indefiro a restituição dos valores de diligência de Oficial de Justiça, já que 

o pedido deverá ser procedido perante a Diretoria do Foro, conforme 

Instrução Normativa SCA n. 02/2011.

Intime-se.

Por fim, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e 

comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40265 Nr: 3-10.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Domingos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19382/O, VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - OAB:13142

 Código 40265 – Autos n. 3 -10.2011.811.0091.

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 80, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para 04/02/2019, às 16h, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que residirem em outra Comarca, bem como ao acusado se 

residente em outra comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva .

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67477 Nr: 721-65.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Willian Cruz Espindola
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 67477 – Autos n. 721-65.2015.811.0091

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 101/102, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 05/02/2019 , às 13h30, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas e do acusado se residentes em outra 

Comarca.

Outrossim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação 

acerca do pedido de comparecimento mensal em uma das varas criminais 

da comarca de Sinop/MT.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39648 Nr: 1380-50.2010.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Copacabana Agropecuária LTDA, Maria 

Cristina Macedo Oger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39648 - Autos n. 1380-50.2010.811.0091

Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelos sistemas BACENJUD.

Assim, proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito 

exequendo (R$ 92.371,69 – fl. 313), via BACENJUD. 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 o executado da penhora para, querendo, opor embargos 

no prazo de 30 dias. Transcorrendo “in albis” o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao exequente 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 bloqueio de bens pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o exequente outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, 

no prazo de 10 dias.

Não havendo indicação ou ficando inerte o credor, retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65483 Nr: 1957-33.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYLON VASCONCELOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Nos termos da legislação vigente, intimo o indiciado, via DJE, a fim de que 

apresente suas alegações finais, no prazo de 05 dias.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74804 Nr: 2-04.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIRGILIO GASPARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DONIZETH GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO QUEIROZ - 

OAB:249042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a sentença de extinção juntada às fls. 50 foi lançada no 

Sistema Apolo no dia 14/03/2018 e prolatada por não ter o requerente 

promovido os atos e diligências que lhe incumbia. Observo que o 

requerente já havia protocolado petição junto ao PEA no dia 06/03/2018, a 

qual não se encontrava juntada aos autos.

 Portanto, considerando a sentença prolatada (fls. 50) certifique a 

secretaria quanto ao seu trânsito em julgado, não havendo recurso a ser 

juntado, arquivem-se os autos, com baixas e anotações de estilo.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77848 Nr: 842-77.2017.811.0106

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidaiane Rodrigues dos Reis, Ademir Gomes Cardoso, 

Ana Lina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de autorização para venda de bem 

pertencente ao menor incapaz acima identificada com a consequente 

expedição de alvará.

Despacho/Decisão: Preenchidos os requisitos legais, presentes as 

condições da ação e pressupostos processuais, recebo a petição inicial. 

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), com gratuidade 

processual (art. 98, do NCPC).Vistas ao Ministério Público, nos termos do 

artigo 178, II, do CPC.Com o retorno dos autos à Secretaria, CITEM-SE 

todos os eventuais interessados por edital, para que se manifestem em 15 

(quinze) dias, conforme artigo 721 do CPC.CUMPRA-SE.
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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, Wilmar Barbosa Cruz, 

digitei.

Novo São Joaquim, 03 de setembro de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78755 Nr: 169-50.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Maria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sra. JUDIHT MARIA DE FREITAS, na base de um salário 

mínimo mensal para autora, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

01.02.2018, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, 

§§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO 

resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPCConcedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para 

determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78428 Nr: 25-76.2018.811.0106

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HACR, KFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, à secretaria para localização do endereço da requerida via 

pesquisa Siel e Infojud.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77354 Nr: 481-60.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejair Lourencette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sr. DEJAIR LOURENCETTE, na base de um salário mínimo 

mensal para autor, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde 26.08.2016, o que faço com fulcro no art. 201, 

§§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPCConcedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba 

alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de 

R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a 

partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da 

citação. A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 

6.899 /81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, 

observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral 

no RE 870.947, em 20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de 

forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a 

partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a 

citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 

1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir 

de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79516 Nr: 560-05.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial nos seguintes termos:

 a) juntar comprovante de endereço;

II. O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

III. Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72926 Nr: 749-22.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rezende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer decorrente da não transferência 

do veículo com pedido de Tutela Antecipada, proposta por Antônio 

Rezende da Silva, em face de Marcos Antônio Gomes dos Santos.

A inicial foi recebida em fevereiro de 2015, sendo indeferido o pedido de 

tutela de urgência (fl. 22/22-v).

O requerido foi devidamente citado em julho de 2016 (fl. 36), não 

aportando aos autos contestação.

Desta feita, primeiramente, certifique se não fora apresentada 

contestação e, por conseguinte, o decurso do prazo.

A seguir, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar se 

tem interesse na produção de demais provas ou no julgamento antecipado 

da lide.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010757-48.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA AMORIM RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010757-48.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NAYARA AMORIM RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. O documento juntado pela parte apresenta sinais nítidos de 

adulteração, não sendo apto, portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre 

mencionar que a conduta de apresentar comprovante de residência 

adulterado ou não condizente com a realidade não apenas configura ato 

de litigância de má-fé como pode dar ensejo a responsabilização criminal. 

Sendo assim, intime-se a autora para que junte aos autos, no prazo de 05 

dias, documento hábil, sob pena de indeferimento da inicial. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Novo São Joaquim, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010122-67.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES DE PAULO (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010122-67.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VALTER 

RODRIGUES DE PAULO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos em correição. 

CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento das 

determinações proferidas em decisão (Id. 7942209), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010122-67.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES DE PAULO (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 3 de setembro de 

2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010082-22.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES ALVES FEITOSA (ADVOGADO(A))

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010082-22.2015.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

LOPES DE SOUZA REQUERIDO: MOTOGARCAS COMERCIO E 

PARTICIPACOES LTDA Vistos em correição. PROSSIGA-SE no 

cumprimento da decisão contida no Id. 7766925, desconsiderando a 

menção à não apresentação de contrarrazões de recurso uma vez que 

estas já constam dos autos. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010082-22.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES ALVES FEITOSA (ADVOGADO(A))

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 3 de setembro de 

2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-28.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDES FERREIRA ROQUE (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. Novo São 

Joaquim, 3 de setembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 581-19.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAILTON BRAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 
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15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo 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. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68623 Nr: 255-25.2016.811.0095

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles Vieira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O veículo já encontra-se bloqueado para licenciamento e transferência, 

conforme ofício e extrato de fls. 34/35.

INDEFIRO por ora a citação por edital do requerido, ante o não 

esgotamento das diligências para obtenção do endereço do demandado. 

Dessa forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer em juízo as diligências que entender cabíveis ou informar novo 

endereço do requerido, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68623 Nr: 255-25.2016.811.0095

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles Vieira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer em juízo as diligências que entender cabíveis ou informar novo 

endereço do requerido, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74525 Nr: 1291-68.2017.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDS, MBdS, JBdS, fbds, MJRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos.

Intime-se o executado para comprovar o pagamento das parcelas 

vencidas em dezembro/2017 a agosto de 2018, bem como as que 

venceram a partir desta data, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de protestar o pronunciamento judicial e ser-lhe decretada sua 

prisão civil, pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses.

Após, dê-se vista à exequente para manifestação.

Regularize-se a escrivania o polo ativo da causa, considerando as 

informações do patrono da exequente de que o menor Jhonas Barbosa da 

Silva passou a residir com o genitor, bem como o falecimento da 

representante da exequente Mariana Barbosa da Silva, qual seja a 

genitora Cristina Barbosa da Silva.

Certifique a escrivania se tramita alguma ação envolvendo a guarda da 

menor Mariana Barbosa da Silva neste juízo.

Por fim, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70792 Nr: 1784-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Alves da Silva, Claudio de Jesus, Douglas 

Gomes da Silva, Ricardo Pereira Morais, Gleysson Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyver Almeida dos Anjos - 

OAB:MT/15.310

 Vistos etc.

A defesa em ref. 26 requereu a expedição do Ofício a Rota do Oeste para 

matriz, no endereço Avenida Miguel Sutil, n° 1516, Coophamil, Cuiabá-MT, 

CEP: 78028-15, Fone: 65 3056-9101, referente a filmagem do dia 20 de 

julho de 2018.

Instando a se manifestar em ref. 39, a representante do Ministério Público 

pugnou favorável ao pedido da defesa.

Assim, DEFIRO o pleito da defesa de ref. 26, determinando a expedição de 

ofício a Rota do Oeste, requisitando a gravação conforme pleiteado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Ante o teor da certidão de ref. 29, determino a nomeação de um advogado 

dativo para proceder a defesa dos réus Gleysson Gonçalves da Silva e 

Ricardo Pereira Moraes, um dos nobres advogados militantes desta 

Comarca, intimando-o para apresentar a resposta à acusação em favor 

dos acusados, no prazo legal.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43223 Nr: 1453-30.2013.811.0022

 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: Nadir Maiomi Yokada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos argumentos acima expostos e por tudo o mais que consta nos 

autos, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, JULGO ENTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de 

inexigibilidade do IPVA, ante ao reconhecimento da ilegitimidade do 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, e, nos 

termos do art. 373, inciso I c/c 487, inciso I, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ação quanto aos demais pedidos.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários 

sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa.Sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas da 

sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o 

art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado arquive-se o presente feito 

com as devidas anotações e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57835 Nr: 1914-94.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: URRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O, Gabriela Pereira Costa - OAB:MT/21425

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 522 de 571



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra 

Gabriela Pereira Costa - OAB/MT nº 21.425, para promover a defesa do 

autor, para tanto manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme despacho ref: 44.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65673 Nr: 2885-45.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nunes Ourives

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado por 

edital, apresentou sua resposta à acusação em ref. 51, por meio de 

advogado constituído, oportunidade em que formulou pedido de revogação 

da prisão preventiva.

 Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Em análise ao pedido formulado pelo acusado, verifico que a defesa não 

trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva 

decretada em desfavor do mesmo, razão pela qual mantenho a decisão de 

ref. 23 pelos seus próprios fundamentos.

Isto posto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação 

da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 316 e 312, do Código 

de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pela defesa do acusado João Nunes Ourives, mantendo a 

prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 

2018, às 10h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa, bem como o réu, resida 

fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta/MT, 03 de setembro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69800 Nr: 1409-35.2018.811.0022

 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 J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wygor de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para manifestar nos autos no pazo de 

05 (cinco) dias requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18545 Nr: 1513-08.2010.811.0022

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADB, MdPP, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Publicação da parte final da sentença... " decretar a interdição do 

interditado Alekssandro Diomidio Bertilha, declarando-o incapaz de 

exercer pessoalmente os atos de sua vida civil, na forma do artigo 754, do 

Código de Processo Civil, nomeando como curador definitivo a sua avó 

Helena Pereira da Silva; condeno os requeridos, Estado de Mato Grosso e 

ao Município de Pedra Preta/MT, dotem todas as providências necessárias 

à realização do tratamento psiquiátrico e internação do paciente 

Alekssandro Diomidio Bertilha, com disponibilização de equipe médica 

especializada e fornecimento de todo o material necessário, na quantidade 

e nos termos da prescrição médica. Em obediência ao disposto no artigo 

755, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas, publique-se a 

presente e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, se 

está já estiver em funcionamento, onde permanecerá por 06 (seis) meses, 

na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Ressalte-se que 

deverá ser observado o que determina o oficio circular 482/05-CGJ/DJA 

(ID 102643)..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53542 Nr: 310-98.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDdA, EDRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para manifestar nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61938 Nr: 1309-17.2017.811.0022

 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: Reginaldo Benedito Nates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Noel do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenicio Avelino Santos - 

OAB:MT/15525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Drª. Glicya de Oliveira Theodoro Lima - OAB/MT nº 19045, para promover 

a defesa do requerido, para tanto apresentar contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59393 Nr: 58-61.2017.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Pereira Alves, MELP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BARBOSA - OAB:, Renato 

Gonçalves Raposo - OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. 

Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9892-B, para manifestar nos 
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autos no prazo de 05 (cinco) dias requrendo o que de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-28.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

CELINA BUENO SANCHES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 17/10/2018 Hora: 14:30 , 

sito à rua Oscar Soares, nº 443, cidade: Pedra Prea-MT. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-80.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALBENIS ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 17/10/2018 Hora: 14:50 , 

sitoà rua Oscar Soares, nº 443, cidade: Pedra Prea-MT. Processo: 

1000215-80.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.333,84; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) MARCO 

ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-50.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE SANTANA TEODORO (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria devidamente intimada, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 17/10/2018 Hora: 15:30 , 

sito à rua Oscar Soares, nº 443- cidade: Pedra Prea-MT. Processo: 

1000217-50.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.863,65; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) MARCO 

ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-87.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA LEITE TURATTI (REQUERENTE)

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 24/10/2018 Hora: 13:30 , 

sito à rua Oscar Soares, nº 443, cidade: Pedra Preta-MT. Processo: 

1000221-87.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) MARCO 

ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62101 Nr: 1404-47.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathyele Mendonça Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 053/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor da ré, para apresentar memoriais finais no 

prazo legal.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Sentença

SENTENÇA

 VISTOS,

Trata-se de pedido de Licença-Prêmio por assiduidade, referente ao 

período de 07.03.2013 a 07.03.2018, formulado por NEY COSTA 

MARQUES matrícula 2942, efetiva no cargo de Distribuidor, Contador e 

Partidor da Comarca de Poconé.

 As informações prestadas pela Coordenadoria informam que o(a) 

servidor(a) não infringiu as disposições do artigo 110 da LC-MT 04/90, 

durante o período de 07.03.2013 a 07.03.2018.

A pretensão do(a) servidor(a) merece acolhimento.

O benefício da licença-prêmio é regulado pela Lei 8.816, de 15.01.2008, 

que prevê em seu artigo 1º:

"Art. 1º. Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo da licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício."

O requerimento do servidor está em consonância com o referido preceito 

normativo, em virtude do preenchimento de todos os requisitos para 

concessão do benefício, e não infringência das disposições contidas no 

artigo 110 da Lei Complementar n. 04/90.

Saliento, que apesar de terem ocorrido faltas não justificadas, como a 

prorrogação do prazo, houve o interstício de prazo para o deferimento do 

pleito.

 Diante do exposto, DEFIRO o presente pedido de concessão de 

licença-prêmio do(a) servidor(a) NEY COSTA MARQUES, para usufruto 

conforme a conveniência da Administração.

 Remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se. Após, arquive-se.

Poconé/MT, 30 de agosto de 2018.

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito - Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148337 Nr: 8109-43.2017.811.0028

 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: Bernardo Mendes de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora por meio de seu advogado constituído para intimar da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, designada para o dia 05 

de setembro de 2018 às 15h00min, conforme decisão de ref. 5.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148303 Nr: 8092-07.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Dias de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituido para intimar do inteiro 

teor da decisão de ref. 5, bem como da audiência de conciliação, instrução 

e julgamento designada para o dia 05 de setembro de 2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159795 Nr: 4077-58.2018.811.0028

 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 Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADIR PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora para no prazo legal manifestar teor da 

certidão do oficial de justiça de ref. 16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117271 Nr: 283-97.2016.811.0028

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA CRISTIANE FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestr sobre a juntada certidão 

oficial de ref.68/70

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 152631 Nr: 1335-60.2018.811.0028

 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: Joel Paes de Roma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para intimar do inteiro 

teor da decisão de ref. 5, bem como, da audiência designada para o dia 06 

de setembro de 2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 152654 Nr: 1350-29.2018.811.0028

 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: CARMELITA SOARES DE MORAES

 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:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora para intimar da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 15h00min, conforme 

decisão de ref. 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158739 Nr: 3651-46.2018.811.0028

 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: Ludivan Martins de Assis, Ludinete Martins de Assis, 

Ludvete Martins de Assis, Ludgero Martins de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janes Vicência Rondon Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Cristovão de Assis - 

OAB:16738/MT, Washington Siqueira Barbosa - OAB:3.209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbato da Silva - 

OAB:9633, Danielle Cristina Barbato da Silva - OAB:9504

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a contestação juntada na 

ref.9

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148534 Nr: 8201-21.2017.811.0028

 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: Rosiane Maria Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora para intimar da designação de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 05 de setembro de 2018, às 16h00min, 

conforme decisão de ref. 6.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114956 Nr: 2953-45.2015.811.0028

 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: Janete Leticia Costa Campos Silva, YDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 CÓDIGO: 114956

DESPACHO

VISTOS,

Certifique quanto ao transito em julgado de sentença.

 Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC/2015).

 Defiro a assistência judiciária gratuita.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do CPC/2015. Assim, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do CPC/2015.

Intime-se o executado nos termos do artigo 528 do CPC/2015, para que, 

em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, consignando-se que, se não 

houver pagamento das três últimas parcelas anteriores à propositura da 

demanda ou justificativa no prazo legal, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil nos termos do 

art.528, §1º e §3º do CPC/2015.

Notifique-se o IRMP.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115839 Nr: 3195-04.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Kennedy Souza de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Pereira de Souza - 

OAB:43988/GO

 INTIMANDO a parte requerida, para manifestar sobre o cálculo de ref. 87, 

bem como ao ofício ref. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 12836 Nr: 1042-13.2006.811.0028

 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: Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Vieira de Almeida, Antonia Bueno de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Namir Luiz Brenner - OAB:11326

 INTIMANDO da patrona da Requerente, Dra. Cristiane Kruguer do 

Nascimento, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do 

cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios, 

acostado às fls. 176/177.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015358-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIEL APARECIDA GAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que nestes autos já houve acordo, conforme 

documentação juntada aos autos. Sendo assim a audiência de conciliação 

resta prejudicada e será cancelada.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000774-23.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ROSA PRUDENTE (AUTOR(A))

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000774-23.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): VILMA ROSA PRUDENTE RÉU: FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de ação declaratória de nulidade de 

auto infração c/c pedidos de prescrição de tutela de urgência proposta 

por VILMA ROSA PRUDENTE QUEIROZ em face de ESTADO DO MATO 

GROSSO, ambos qualificados nos autos. É o relatório. Decido. O Código 

de Processo Civil consagrou a teoria da tríplice identidade para arrolar os 

elementos da ação ou da causa e para identificar consequentemente a 

existência de litispendência (art. 337, §§1º a 4º, do NCPC). Uma ação é 

idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. Verifica-se litispendência quando reproduz ação 

anteriormente ajuizada, ou seja, há litispendência quando se repete ação 

que já está em curso. No caso em tela, observa-se que entre o presente 

feito e o processo código 1000773-38.2018.8.11.0059, em trâmite na 

Segunda Vara, a identidade de partes, pedido e causa de pedir, de modo a 

configurar o instituto da litispendência, devendo ser extinto o presente 

feito porque foi ajuizado posteriormente. POSTO ISSO, com base na 

motivação supra, JULGO extinto o presente processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000775-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

TARCISIO BONFIM RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYTHON RULIM CALACA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000775-08.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: RENATO SILVA VASCONCELOS EXECUTADO: GLEYTHON 

RULIM CALACA É cediço que o Código de Processo Civil permite o direito 

tão somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário 

tiver que adiantar no curso do procedimento, não mencionando a 

possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do 

processo. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça estabelece no artigo 456 que “a taxa judiciária, as custas judiciais 

e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível.” No caso em tela, entendo que o 

exequente não comprovou a incapacidade momentânea para o pagamento 

das custas, uma vez que realizou negociação no valor de R$ 375.000,00 

(trezentos e setenta e cinco mil reais), sendo que o executado adimpliu a 

importância de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais). 

Assim, INDEFIRO o pagamento de custas ao final do processo e, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

exequente, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial a fim de realizar o pagamento das custas processuais ou 

requerer seu parcelamento. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000812-35.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (REQUERENTE)

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Giliard Martins de Freitas (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000812-35.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO REQUERIDO: 

GILIARD MARTINS DE FREITAS Determino a intimação do impetrante para, 

em 10 (dez) dias, recolher o necessário (taxa/custas de distribuição da 

missiva). Ao mesmo tempo, oficie-se ao juízo deprecante, solicitando cópia 

dos documentos essenciais a fim de instruir a missiva, visto que, apesar 

de o arquivo estar renomeado como petição inicial, tal peça não 

acompanhou a deprecada. Com a juntada, independentemente de nova 

conclusão, cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se com os 

cumprimentos e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000813-20.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIOSMAR SILVA MACIEL EIRELI - ME (REQUERIDO)

LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL (REQUERIDO)

ELIOSMAR SILVA MACIEL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 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 
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04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-80.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

MARIA DAS MERCES MENDES RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-65.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. G. (AUTOR(A))

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA MEDRADO OAB - 938.127.441-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95058 Nr: 12226-81.2017.811.0059

 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: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO BELMONNTE, MARIA APARECIDA 

FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 É plenamente possível a realização de procedimentos que visem bloquear 

o patrimônio do devedor antes mesmo da realização de sua citação, 

exemplo disso, é justamente a medida cautelar de arresto. Referido 

arresto prévio ou pré-penhora, visa assegurar a efetivação de futura 

penhora na execução, no caso de o executado não ter sido encontrado 

para ser citado, hipótese em que é ele cabível inclusive na modalidade on 

line, por aplicação dos dispostos na legislação processual.

Nos termos do artigo 830, do NCPC, para realização do arresto prévio ou 

pré-penhora, são necessários dois pressupostos: não localização do 

executado e a existência de bens visíveis de bens penhoráveis.

No caso em tela, o executado sequer foi intimado/citado, pois entendo que, 

após a homologação do acordo, via sentença judicial (ref. 17), o pedido de 

ref. 29 trata-se de cumprimento de sentença, razão pela qual INDEFIRO, 

por ora, o pedido de penhora via BACENJUD e RENAJUD.

Outrossim, recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o 

necessário pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se o executado para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput”).

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (NCPC, art. 523, § 3º).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8904 Nr: 1302-94.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Tarcisio Prestes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963 - MT, Erika Carvalho Assis - OAB:10905/MT, Fabíula L. 

Vani de Oliveira - OAB:MT 10.887, Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8988 - MT, Rodrigo Corbucci - OAB:3840, Valter 

da Silva Costa - OAB:OAB/MT 9704-A

 (...)ADMITO a sucessão processual do polo ativo, nos termos do art. 689, 

do NCPC, devendo ser procedida a devida retificação no sistema 

apolo.Outrossim, em relação a continuidade do cumprimento de sentença, 

“a orientação jurisprudencial dominante nesta Corte é no sentido de que os 

atos processuais praticados após a morte da parte são nulos, pois o ato 

de suspensão do processo tem eficácia declaratória, ex tunc. 

Precedentes da Corte Especial e das 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Turmas” (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no AgRg no Ag 654.796/RS – Rel. Ministro VASCO DELLA 

GIUSTINA – j. 15/09/2009, DJe 09/10/2009).Dessa maneira, os atos 

processuais praticados após o falecimento do exequente, quais sejam, 

petição de fls. 402/432, decisão de fls. 433, intimação de fl. 434 e demais 

atos praticados na sequência devem ser considerados nulos.Importante 

registrar que “no caso de morte de qualquer das partes, pendente o 

recurso de julgamento na segunda instância e continuando os advogados 

a acompanhar a causa, a suspensão do processo para eventual 

habilitação de sucessores somente ocorrerá após o efetivo julgamento 

pelo colegiado e publicação do acórdão” (RT 837/360).Assim, 

considerando o retorno do cumprimento de sentença à fase inicial, 

INDEFIRO, por ora, os pedidos de fls. 482/491.De consequência, recebo o 

cumprimento de sentença e determino nova intimação da parte executada, 

via advogado, para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput”).Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento (NCPC, art. 

523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (NCPC, art. 523, § 

3º).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49744 Nr: 5395-56.2013.811.0059

 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: Francismar Rocha da Solidade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) dias, sobre o laudo 

pericial juntado aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000775-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

TARCISIO BONFIM RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYTHON RULIM CALACA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000775-08.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: RENATO SILVA VASCONCELOS EXECUTADO: GLEYTHON 

RULIM CALACA É cediço que o Código de Processo Civil permite o direito 
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tão somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário 

tiver que adiantar no curso do procedimento, não mencionando a 

possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do 

processo. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça estabelece no artigo 456 que “a taxa judiciária, as custas judiciais 

e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível.” No caso em tela, entendo que o 

exequente não comprovou a incapacidade momentânea para o pagamento 

das custas, uma vez que realizou negociação no valor de R$ 375.000,00 

(trezentos e setenta e cinco mil reais), sendo que o executado adimpliu a 

importância de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais). 

Assim, INDEFIRO o pagamento de custas ao final do processo e, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

exequente, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial a fim de realizar o pagamento das custas processuais ou 

requerer seu parcelamento. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-96.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

KLEBER DE FREITAS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010037-96.2014.8.11.0059. REQUERENTE: KLEBER DE FREITAS SOARES 

REQUERIDO: OI S.A Cuida-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais proposta por KLEBER DE FREITAS SOARES em desfavor de OI 

S.A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação 

indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nesses termos, 

requer a condenação da requerida ao pagamento em dobro da parcela 

cobrada indevidamente e indenização, a título de danos morais, no importe 

de32 salários mínimos. Inicial acostada com procuração e documentos (fls. 

03/10). Designada audiência de conciliação, restou infrutífera (fl. 115). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade 

em que juntou os atos constitutivos da empresa e substabelecimento (fls. 

40/79). Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 

Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de 

direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, 

por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). A parte 

autora alega que, manteve entre meados de 2012 até meados de 2013, na 

Rua JK, n.134, Centro, em Confresa-MT, uma linha de telefone fixo da 

requerida, através do qual possuía internet banda larga Oi velox. 

Assevera que, em virtude da mudança de seu domicílio, requereu a 

transferência da referida linha para a Rua Iporá, n. 221, Centro, Confresa, 

o que, a priori, foi informado pela requerida que seria possível, sendo que 

a transferência seria efetivada, inclusive, com a internet banda larga. 

Aduz que, no intuito de confirmar a transferência solicitada, o requerente 

entrou em contato com a requerida, a qual afirmou que não seria possível, 

eis que no novo endereço do autor não teria disponibilidade para internet. 

Assim, o orientou a contratar uma nova linha telefônica, sob alegação de 

que seria mais fácil conseguir internet banda larga para nova linha, razão 

pela qual o autor assim procedeu. Afirma, ainda, que em meados de 

setembro de 2013, a requerida entrou em contato com o autor com o intuito 

de saber quais foram os motivos que o levaram a fazer o cancelamento da 

primeira linha telefônica, oportunidade em que “ficou acordado” que o 

reclamante reativaria a primeira linha, visto que “seria mais fácil” conseguir 

internet para referida linha, por conseguinte, cancelaria a segunda. 

Entretanto, mesmo após realização de todo trâmite conforme orientado 

pela ré, não foi instalado os serviços de internet banda larga, o que gerou 

grande transtorno para o requerente, levando-o a requerer o 

cancelamento definitivo da primeira linha. Não obstante, afirma que em abril 

de 2014 recebeu dois comunicados de que seu nome constava no 

SERASA, em virtude de débitos oriundos das linhas telefônicas, cujas 

cobranças seriam indevidas, na medida em que os cancelamentos das 

linhas se deram por culpa exclusiva da requerida. A parte requerida, por 

sua vez, sustenta que os débitos são devidos, uma vez que são oriundos 

da utilização das linhas telefônicas até o momento do cancelamento. 

Enfatiza, ainda, que o requerente tinha ciência dos serviços que estava 

contratando. Da análise detida dos autos, verifica-se que o pedido inicial 

NÃO merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, 

a relação mantida entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto a 

reclamada é fornecedora de serviços. A responsabilidade, no caso em 

tela, é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de 

indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal. Apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo, a parte reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Igualmente, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. No caso 

em apreço, é fato incontroverso que existia um contrato de prestação de 

serviços entre as partes, conforme descrito na inicial e confirmada na 

contestação, apenas divergindo no sentido de que a parte autora aduziu 

que foi negativada indevidamente, pois só cancelou as linhas telefônicas 

devido a orientação feita pela requerida no intuito de conseguir transferir o 

serviço de internet banda larga para seu novo endereço. A parte ré, por 

sua vez, alega que os débitos são devidos, visto que se tratam da 

utilização das linhas até o efetivo cancelamento. Pois bem. Verifico que o 

reclamante não trouxe documentos suficientes que comprovasse suas 

alegações, na medida em que inexiste qualquer elemento probatório de 

que a contratação das linhas telefônicas, com seu consequente 

cancelamento, se deu em virtude de orientação da requerida, o que 

“isentaria” o autor de pagar qualquer taxa de cancelamento (não há 

sequer números de protocolos de ligações entre as partes, por exemplo). 

Ademais, o fato de o requerente alegar que não utilizava o telefone fixo 

para realizar ligações, não significa que este não originava cobranças, 

isso porque, conforme faz prova a própria fatura de cobrança que instrui 

a inicial, é cobrado um valor pela internet (Oi Velox) e outro valor pelos 

pacotes de serviços mensais (Oi fixo), ou seja, mesmo que na segunda 

linha telefônica não tenha sido instalado internet, a instalação desta e o 

fato de o terminal permanecer ativo, mesmo que, por poucos dias, gera 

débitos. Dessa maneira, não fez a parte reclamante qualquer prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito 

inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015. 

POSTO ISSO, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários (artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido em trinta dias, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-96.2014.8.11.0059
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RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

KLEBER DE FREITAS SOARES (REQUERENTE)
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OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010037-96.2014.8.11.0059. REQUERENTE: KLEBER DE FREITAS SOARES 

REQUERIDO: OI S.A Cuida-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais proposta por KLEBER DE FREITAS SOARES em desfavor de OI 

S.A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação 

indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nesses termos, 

requer a condenação da requerida ao pagamento em dobro da parcela 

cobrada indevidamente e indenização, a título de danos morais, no importe 

de32 salários mínimos. Inicial acostada com procuração e documentos (fls. 

03/10). Designada audiência de conciliação, restou infrutífera (fl. 115). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade 

em que juntou os atos constitutivos da empresa e substabelecimento (fls. 

40/79). Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 

Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de 

direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, 

por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). A parte 
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autora alega que, manteve entre meados de 2012 até meados de 2013, na 

Rua JK, n.134, Centro, em Confresa-MT, uma linha de telefone fixo da 

requerida, através do qual possuía internet banda larga Oi velox. 

Assevera que, em virtude da mudança de seu domicílio, requereu a 

transferência da referida linha para a Rua Iporá, n. 221, Centro, Confresa, 

o que, a priori, foi informado pela requerida que seria possível, sendo que 

a transferência seria efetivada, inclusive, com a internet banda larga. 

Aduz que, no intuito de confirmar a transferência solicitada, o requerente 

entrou em contato com a requerida, a qual afirmou que não seria possível, 

eis que no novo endereço do autor não teria disponibilidade para internet. 

Assim, o orientou a contratar uma nova linha telefônica, sob alegação de 

que seria mais fácil conseguir internet banda larga para nova linha, razão 

pela qual o autor assim procedeu. Afirma, ainda, que em meados de 

setembro de 2013, a requerida entrou em contato com o autor com o intuito 

de saber quais foram os motivos que o levaram a fazer o cancelamento da 

primeira linha telefônica, oportunidade em que “ficou acordado” que o 

reclamante reativaria a primeira linha, visto que “seria mais fácil” conseguir 

internet para referida linha, por conseguinte, cancelaria a segunda. 

Entretanto, mesmo após realização de todo trâmite conforme orientado 

pela ré, não foi instalado os serviços de internet banda larga, o que gerou 

grande transtorno para o requerente, levando-o a requerer o 

cancelamento definitivo da primeira linha. Não obstante, afirma que em abril 

de 2014 recebeu dois comunicados de que seu nome constava no 

SERASA, em virtude de débitos oriundos das linhas telefônicas, cujas 

cobranças seriam indevidas, na medida em que os cancelamentos das 

linhas se deram por culpa exclusiva da requerida. A parte requerida, por 

sua vez, sustenta que os débitos são devidos, uma vez que são oriundos 

da utilização das linhas telefônicas até o momento do cancelamento. 

Enfatiza, ainda, que o requerente tinha ciência dos serviços que estava 

contratando. Da análise detida dos autos, verifica-se que o pedido inicial 

NÃO merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, 

a relação mantida entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto a 

reclamada é fornecedora de serviços. A responsabilidade, no caso em 

tela, é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de 

indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal. Apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo, a parte reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Igualmente, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. No caso 

em apreço, é fato incontroverso que existia um contrato de prestação de 

serviços entre as partes, conforme descrito na inicial e confirmada na 

contestação, apenas divergindo no sentido de que a parte autora aduziu 

que foi negativada indevidamente, pois só cancelou as linhas telefônicas 

devido a orientação feita pela requerida no intuito de conseguir transferir o 

serviço de internet banda larga para seu novo endereço. A parte ré, por 

sua vez, alega que os débitos são devidos, visto que se tratam da 

utilização das linhas até o efetivo cancelamento. Pois bem. Verifico que o 

reclamante não trouxe documentos suficientes que comprovasse suas 

alegações, na medida em que inexiste qualquer elemento probatório de 

que a contratação das linhas telefônicas, com seu consequente 

cancelamento, se deu em virtude de orientação da requerida, o que 

“isentaria” o autor de pagar qualquer taxa de cancelamento (não há 

sequer números de protocolos de ligações entre as partes, por exemplo). 

Ademais, o fato de o requerente alegar que não utilizava o telefone fixo 

para realizar ligações, não significa que este não originava cobranças, 

isso porque, conforme faz prova a própria fatura de cobrança que instrui 

a inicial, é cobrado um valor pela internet (Oi Velox) e outro valor pelos 

pacotes de serviços mensais (Oi fixo), ou seja, mesmo que na segunda 

linha telefônica não tenha sido instalado internet, a instalação desta e o 

fato de o terminal permanecer ativo, mesmo que, por poucos dias, gera 

débitos. Dessa maneira, não fez a parte reclamante qualquer prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito 

inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015. 

POSTO ISSO, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários (artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido em trinta dias, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010012-83.2014.8.11.0059. REQUERENTE: HELOIZA MORAIS SILVA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Cuida-se de ação de reparação de danos 

morais e materiais proposta por HELOIZA MORAIS SILVA em desfavor de 

OI - OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL, ambos qualificados. Inicial 

acostada com procuração e documentos (fls. 03/21). Devidamente citada, 

a requerida apresentou contestação, oportunidade em que juntou os atos 

constitutivos da empresa e substabelecimento (fls. 25/66). Na sequência, 

foi designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (fls. 

67/68). Impugnação à fl. 70. Às fls. 73/75, a parte autora requereu tutela 

antecipada, pugnando pela exclusão de seu nome junto ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SERASA, o que foi deferido (fl. 76). Posteriormente, 

a requerente requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 82). Em seguida, 

os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se que o presente 

feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento 

no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar 

fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que 

o pedido inicial NÃO merece prosperar, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, a parte autora foi negativada pela empresa 

requerida perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, em 

21.10.2013, por um débito no valor de R$ 71,06 (setenta e um reais e seis 

centavos). Nessa linha, alegou que o débito registrado é inexistente, pois 

já houve o pagamento da dívida questionada e, apesar disso, foi inserida 

no cadastro de inadimplentes. Contudo, apesar da alegação da autora de 

que realizou quitação do débito à época dos fatos, não houve documentos 

hábeis que comprovassem tal afirmação, sendo que somente foi juntado 

ao feito comprovante de pagamento da dívida, datado em 10.06.2016, com 

vencimento em 21.02.2013 no valor de R$ 71,06 (setenta e um reais e seis 

centavos) - (fls. 77/79). Ou seja, quando da distribuição da ação, 

fevereiro de 2014, não houve comprovação de que a negativação 

indevida tinha sido adimplida pela parte autora, a qual só realizou o 

pagamento da dívida em 2016 e após o ajuizamento da ação. Assim, 

restaram ausentes os elementos inerentes ao reconhecimento da 

inexistência de relação jurídica entre as partes e à responsabilidade civil, 

ante a falta de comprovação pela parte reclamante de que efetivamente 

sofreu cobranças indevidas por parte da Requerida. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010012-83.2014.8.11.0059. REQUERENTE: HELOIZA MORAIS SILVA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Cuida-se de ação de reparação de danos 

morais e materiais proposta por HELOIZA MORAIS SILVA em desfavor de 

OI - OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL, ambos qualificados. Inicial 

acostada com procuração e documentos (fls. 03/21). Devidamente citada, 

a requerida apresentou contestação, oportunidade em que juntou os atos 

constitutivos da empresa e substabelecimento (fls. 25/66). Na sequência, 

foi designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (fls. 

67/68). Impugnação à fl. 70. Às fls. 73/75, a parte autora requereu tutela 

antecipada, pugnando pela exclusão de seu nome junto ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SERASA, o que foi deferido (fl. 76). Posteriormente, 

a requerente requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 82). Em seguida, 

os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se que o presente 
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feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento 

no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar 

fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que 

o pedido inicial NÃO merece prosperar, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, a parte autora foi negativada pela empresa 

requerida perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, em 

21.10.2013, por um débito no valor de R$ 71,06 (setenta e um reais e seis 

centavos). Nessa linha, alegou que o débito registrado é inexistente, pois 

já houve o pagamento da dívida questionada e, apesar disso, foi inserida 

no cadastro de inadimplentes. Contudo, apesar da alegação da autora de 

que realizou quitação do débito à época dos fatos, não houve documentos 

hábeis que comprovassem tal afirmação, sendo que somente foi juntado 

ao feito comprovante de pagamento da dívida, datado em 10.06.2016, com 

vencimento em 21.02.2013 no valor de R$ 71,06 (setenta e um reais e seis 

centavos) - (fls. 77/79). Ou seja, quando da distribuição da ação, 

fevereiro de 2014, não houve comprovação de que a negativação 

indevida tinha sido adimplida pela parte autora, a qual só realizou o 

pagamento da dívida em 2016 e após o ajuizamento da ação. Assim, 

restaram ausentes os elementos inerentes ao reconhecimento da 

inexistência de relação jurídica entre as partes e à responsabilidade civil, 

ante a falta de comprovação pela parte reclamante de que efetivamente 

sofreu cobranças indevidas por parte da Requerida. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010036-14.2014.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: LISA BRASIL Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais c/c liminar proposta por MARIA APARECIDA 

SANTOS DA SILVA em desfavor de LISA BRASIL, ambos qualificados, 

alegando, em síntese, que sofreu negativação indevida de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Nesses termos, requer a condenação da 

requerida a título de danos morais, no importe de 33 (trinta e três) salários 

mínimos. Inicial acostada com procuração e documentos (fls. 03/23). 

Liminar deferida à fl.24. Designada audiência de conciliação à fl. 42. 

Realizada a solenidade, restou infrutífera (fl. 45). Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação (fls. 46/77). Impugnação à fl. 79. Em 

seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Inicialmente, no 

concernente à preliminar de inépcia da inicial e carência da ação, 

verifica-se que não merece prosperar, conforme a seguir será 

demonstrado. Alega a empresa requerida que a parte autora não instruiu a 

inicial com documentos hábeis à propositura da ação. Contudo, 

observa-se que a petição inicial está acompanhada de documentos 

imprescindíveis ao pleito, proporcionando a ampla defesa ao requerido. 

Dessa forma, vislumbra-se que a peça inaugural respeitou todos os 

requisitos legais para seu recebimento, contendo de maneira suficiente o 

endereçamento da lide, a qualificação e promoção de citação da parte 

requerida, a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos da pretensão e a 

individualização do pedido desejado pela parte. Desse modo, rejeito as 

preliminares suscitadas. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, 

por se tratar de questões exclusivamente de direito, sendo desnecessária 

a produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Da análise detida dos autos, entendo que o pedido inicial 

NÃO merece prosperar,, uma vez que a parte autora foi negativada pela 

empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, 

em 20.11.2013, por um débito no valor de R$ 509,30 (quinhentos e nove 

reais e trinta centavos). Nessa linha, alegou que o débito registrado é 

inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa demandada, 

restando a negativação totalmente indevida. A parte requerida, por sua 

vez, comprovou, por meio de nota fiscal em nome da autora, bem como 

com seus dados pessoais (fl. 46), que, indiscutivelmente, existiu uma 

relação jurídica entre a parte reclamante e a empresa requerida. Ademais, 

em nenhum momento a parte autora demonstrou ter documentos furtados 

de forma que possibilitasse que outra pessoa usasse indevidamente o seu 

nome. Nesse desiderato, restaram ausentes os elementos inerentes ao 

reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante 

de que efetivamente sofreu cobranças indevidas por parte da Requerida. 

Por fim, no concernente ao pedido contraposto formulado pela requerida, 

em sede de contestação, a fim de que a autora efetue o pagamento do 

débito discutido em questão no valor de R$ 509,30 (quinhentos e nove 

reais e trinta centavos), deve ser acolhido, pois, assim como já 

mencionado na presente sentença, a requerida demonstrou a existência 

de relação contratual com a requerente, por conseguinte, deve adimplir a 

dívida litigiosa. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Ao mesmo 

tempo, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte 

reclamada, a fim de condenar a parte autora ao pagamento do débito de 

R$ 509,30 (quinhentos e nove reais e trinta centavos), acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) e correção monetária a partir do 

vencimento da fatura (art. 397, do CC/02 e Súmula 43-STJ). Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-14.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LISA BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010036-14.2014.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: LISA BRASIL Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais c/c liminar proposta por MARIA APARECIDA 

SANTOS DA SILVA em desfavor de LISA BRASIL, ambos qualificados, 

alegando, em síntese, que sofreu negativação indevida de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Nesses termos, requer a condenação da 

requerida a título de danos morais, no importe de 33 (trinta e três) salários 

mínimos. Inicial acostada com procuração e documentos (fls. 03/23). 

Liminar deferida à fl.24. Designada audiência de conciliação à fl. 42. 

Realizada a solenidade, restou infrutífera (fl. 45). Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação (fls. 46/77). Impugnação à fl. 79. Em 

seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Inicialmente, no 

concernente à preliminar de inépcia da inicial e carência da ação, 

verifica-se que não merece prosperar, conforme a seguir será 

demonstrado. Alega a empresa requerida que a parte autora não instruiu a 

inicial com documentos hábeis à propositura da ação. Contudo, 

observa-se que a petição inicial está acompanhada de documentos 

imprescindíveis ao pleito, proporcionando a ampla defesa ao requerido. 

Dessa forma, vislumbra-se que a peça inaugural respeitou todos os 

requisitos legais para seu recebimento, contendo de maneira suficiente o 

endereçamento da lide, a qualificação e promoção de citação da parte 

requerida, a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos da pretensão e a 

individualização do pedido desejado pela parte. Desse modo, rejeito as 

preliminares suscitadas. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, 

por se tratar de questões exclusivamente de direito, sendo desnecessária 

a produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Da análise detida dos autos, entendo que o pedido inicial 

NÃO merece prosperar,, uma vez que a parte autora foi negativada pela 

empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, 

em 20.11.2013, por um débito no valor de R$ 509,30 (quinhentos e nove 

reais e trinta centavos). Nessa linha, alegou que o débito registrado é 

inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa demandada, 

restando a negativação totalmente indevida. A parte requerida, por sua 

vez, comprovou, por meio de nota fiscal em nome da autora, bem como 

com seus dados pessoais (fl. 46), que, indiscutivelmente, existiu uma 

relação jurídica entre a parte reclamante e a empresa requerida. Ademais, 

em nenhum momento a parte autora demonstrou ter documentos furtados 

de forma que possibilitasse que outra pessoa usasse indevidamente o seu 
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nome. Nesse desiderato, restaram ausentes os elementos inerentes ao 

reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante 

de que efetivamente sofreu cobranças indevidas por parte da Requerida. 

Por fim, no concernente ao pedido contraposto formulado pela requerida, 

em sede de contestação, a fim de que a autora efetue o pagamento do 

débito discutido em questão no valor de R$ 509,30 (quinhentos e nove 

reais e trinta centavos), deve ser acolhido, pois, assim como já 

mencionado na presente sentença, a requerida demonstrou a existência 

de relação contratual com a requerente, por conseguinte, deve adimplir a 

dívida litigiosa. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Ao mesmo 

tempo, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte 

reclamada, a fim de condenar a parte autora ao pagamento do débito de 

R$ 509,30 (quinhentos e nove reais e trinta centavos), acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) e correção monetária a partir do 

vencimento da fatura (art. 397, do CC/02 e Súmula 43-STJ). Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-94.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

ANDRISIA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010009-94.2015.8.11.0059. REQUERENTE: ANDRISIA DA COSTA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO ITAU S/A ANDRISIA DA 

COSTA SANTOS ajuizou demanda, com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor de BANCO BMG S/A e BANCO ITAU S/A, todos qualificados nos 

autos, objetivando o pagamento de indenização por Danos Morais e 

Materiais. Alega a parte autora que possuía uma dívida no valor de R$ 

16.100,00 (dezesseis mil e cem reais) junto ao Banco BMG S/A, ora 

requerido, tendo como objetivo de vender o aludido débito para o Banco do 

Brasil. Contudo, para realizar a compra da dívida, a agência bancária 

interessada informou que era necessário o número do contrato e o valor 

exato da dívida, ambos informados oficialmente pelo Banco BMG S/A. 

Todavia, segundo a reclamante, as inúmeras tentativas junto ao Banco 

BMG S/A, a fim de obter os dados precisos, restaram infrutíferas. Porém, 

em uma das oportunidades de contato, o requerido Banco BMG S/A, de 

acordo com a autora, informou que teria repassado (vendido) parte de 

suas ações ao segundo requerido, ora Banco Itaú S/A, sendo que este a 

comunicou que, para o pagamento da dívida, seria enviado por e-mail 

boleto, o que não ocorreu. Juntou os documentos de fls. 03/04. À fl. 51, foi 

indeferida a tutela antecipada e, na sequência, designada audiência de 

conciliação. Em sede de contestação, o primeiro requerido, Banco BMG 

S/A, alegou preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela 

extinção da demanda nos termos do artigo 485, VI, do CPC (fls. 74/83). O 

segundo requerido, ora Banco Itaú Consignado S/A, em sua peça 

contestatória, requereu retificação do polo passivo e a preliminar de 

ausência de interesse da agir, pugnando pela extinção do feito sem 

julgamento do mérito, visto que o objeto da presente ação já foi 

solucionado (fls. 111/113). Realizada a solenidade, restou infrutífera (fls. 

141). Impugnação à contestação (fls. 144/147). Às fls. 158/159, houve 

manifestação do requerido Banco BMG S/A, pugnando pelo 

prosseguimento do feito, a fim de que seja reconhecida a preliminar de 

ilegitimidade passiva. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não há necessidade de 

dilação probatória, pois se trata de questão exclusivamente de direito e os 

documentos trazidos aos autos dão suporte a um seguro desate do litígio, 

ressaltando que as partes pugnaram pelo julgamento imediato. Desse 

modo, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/15, passo ao julgamento 

antecipado da lide. DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO BANCO BMG S/A. O 

banco demandado, ao apresentar a contestação, alegou a ilegitimidade 

passiva para figurar no polo passivo da ação, salientando que o contrato 

de objeto da ação pertence, tão somente, a agência bancária Banco Itaú 

BMG Consignado. Asseverou, ainda, não possuir nenhum vínculo com a 

referida agência, pois se trata de uma empresa independente do Banco 

BMG. Percebe-se que a preliminar arguida merece ser acolhida, vez que, 

conforme se vê nos documentos trazidos nos autos, o requerido Banco 

BMG S/A não possui legitimidade para atuar na demanda, sendo que, em 

que pese as alegações da parte autora de que os bancos requeridos 

possuem responsabilidade solidária, não há nos autos documentos 

precisos capaz de comprovar a mencionada alegação, os quais não 

evidenciam a realização de contrato diretamente com o requerido Banco 

BMG S/A. Assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do 

Banco BMG S/A é medida imperiosa. DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO 

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. O banco demandado, ao 

apresentar a contestação, alegou ausência de interesse de agir, 

pugnando pela extinção do feito, diante da quitação do débito discutido no 

feito. Pois bem, tenho que a preliminar de ausência de interesse de agir 

não merece ser acolhida, ao passo que se verifica que a autora discute 

sobre os danos sofridos diante da ausência e demora dos documentos 

solicitados para quitação de sua dívida, tendo como objeto da ação 

analisar os pressupostos de indenizar. Assim, rejeito a mencionada 

preliminar. DO MÉRITO. Cuida-se de ação de indenização por danos morais 

e materiais originária da não prestação de serviços solicitados pela parte 

autora, a fim de quitar sua dívida junto aos requeridos Banco BMG S/A e 

Banco Itaú S/A. A parte autora sustenta que celebrou contrato, a fim de 

realizar empréstimo consignado com o requerido Banco BMG S/A. Diante 

disso, com o objetivo de quitar sua dívida, buscou junto à instituição 

mencionada, o envio do contrato, bem como dos boletos para pagamento. 

Contudo, segundo a reclamante, não obteve êxito nos documentos 

solicitados. Ademais, acerca das alegações de ambos os requeridos, a 

autora aduz que, apesar de sua dívida ter sido repassada para a agência 

bancária Itaú BMG Consignado S/A, esta não exclui a responsabilidade do 

primeiro requerido, ora Banco BMG S/A, vez que o contrato se originou do 

pacto realizado com a aludida instituição. O requerido Itaú Consignado S/A, 

por sua vez, aduz a necessidade da exclusão requerido Banco BMG S/A 

do polo passivo da demanda, bem como salienta que realizou aquisição 

periódica de diversos contratos do Banco BMG S/A, por meio de sessão 

de crédito, asseverando que as negociações realizadas pela parte autora 

passou a pertencer ao requerido, ora Banco Itaú Consignado S/A. 

Afirmou, ainda, que a autora realizou o pagamento dá dívida discutida em 

questão, através do Banco Panamericano, em virtude disso, pugnou pela 

extinção do feito, ante a ausência de interesse de agir. Da análise 

cautelosa e detida dos autos, vislumbra-se que não assiste razão à parte 

autora, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, o art. 186 do 

Código Civil consagra a teoria da responsabilidade extracontratual: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” A doutrina destaca a existência de quatro pressupostos 

do dever de indenizar: a) conduta humana; b) culpa ou dolo; c) nexo de 

causalidade; d) dano ou prejuízo. O primeiro requisito consiste na 

verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento 

contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de 

indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na sequência, a culpa 

ou dolo do agente formam o elemento subjetivo da responsabilidade civil, 

devendo ser verificada a existência de intenção do agente na realização 

da conduta ilícita ou de violação a dever genérico e objetivo de cuidado 

imposto pelo direito. Como terceiro requisito, é preciso o estabelecimento 

de um nexo de causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar 

que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, 

sem a verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por derradeiro, necessita-se da existência de um 

dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja 

este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não 

patrimonial. No caso em epígrafe, não se vislumbra comportamento ilícito 

por parte do banco requerido Itaú Consignado BMG S/A, na medida em que 

a autora não anexou aos autos elementos precisos que comprovam suas 

alegações, tais como contrato que originou a dívida aduzida, documentos 

que comprove o envio das cartas as agências bancárias, tão pouco 

apresentou comprovante de pagamento do débito com o Banco 

Panamericano, além de não demostrar os danos supostamente sofridos. 

Por tais razões, diante da carência de documentos anexados aos autos, 

entendendo a ausência de conduta ilícita do Banco requerido, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 
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IMPROCEDENTE a presente demanda no tocante ao Banco Itaú Consignado 

S/A Ao mesmo tempo, em relação ao demandado Banco BMG S/A, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso 

VI, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-94.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

ANDRISIA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010009-94.2015.8.11.0059. REQUERENTE: ANDRISIA DA COSTA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO ITAU S/A ANDRISIA DA 

COSTA SANTOS ajuizou demanda, com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor de BANCO BMG S/A e BANCO ITAU S/A, todos qualificados nos 

autos, objetivando o pagamento de indenização por Danos Morais e 

Materiais. Alega a parte autora que possuía uma dívida no valor de R$ 

16.100,00 (dezesseis mil e cem reais) junto ao Banco BMG S/A, ora 

requerido, tendo como objetivo de vender o aludido débito para o Banco do 

Brasil. Contudo, para realizar a compra da dívida, a agência bancária 

interessada informou que era necessário o número do contrato e o valor 

exato da dívida, ambos informados oficialmente pelo Banco BMG S/A. 

Todavia, segundo a reclamante, as inúmeras tentativas junto ao Banco 

BMG S/A, a fim de obter os dados precisos, restaram infrutíferas. Porém, 

em uma das oportunidades de contato, o requerido Banco BMG S/A, de 

acordo com a autora, informou que teria repassado (vendido) parte de 

suas ações ao segundo requerido, ora Banco Itaú S/A, sendo que este a 

comunicou que, para o pagamento da dívida, seria enviado por e-mail 

boleto, o que não ocorreu. Juntou os documentos de fls. 03/04. À fl. 51, foi 

indeferida a tutela antecipada e, na sequência, designada audiência de 

conciliação. Em sede de contestação, o primeiro requerido, Banco BMG 

S/A, alegou preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela 

extinção da demanda nos termos do artigo 485, VI, do CPC (fls. 74/83). O 

segundo requerido, ora Banco Itaú Consignado S/A, em sua peça 

contestatória, requereu retificação do polo passivo e a preliminar de 

ausência de interesse da agir, pugnando pela extinção do feito sem 

julgamento do mérito, visto que o objeto da presente ação já foi 

solucionado (fls. 111/113). Realizada a solenidade, restou infrutífera (fls. 

141). Impugnação à contestação (fls. 144/147). Às fls. 158/159, houve 

manifestação do requerido Banco BMG S/A, pugnando pelo 

prosseguimento do feito, a fim de que seja reconhecida a preliminar de 

ilegitimidade passiva. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não há necessidade de 

dilação probatória, pois se trata de questão exclusivamente de direito e os 

documentos trazidos aos autos dão suporte a um seguro desate do litígio, 

ressaltando que as partes pugnaram pelo julgamento imediato. Desse 

modo, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/15, passo ao julgamento 

antecipado da lide. DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO BANCO BMG S/A. O 

banco demandado, ao apresentar a contestação, alegou a ilegitimidade 

passiva para figurar no polo passivo da ação, salientando que o contrato 

de objeto da ação pertence, tão somente, a agência bancária Banco Itaú 

BMG Consignado. Asseverou, ainda, não possuir nenhum vínculo com a 

referida agência, pois se trata de uma empresa independente do Banco 

BMG. Percebe-se que a preliminar arguida merece ser acolhida, vez que, 

conforme se vê nos documentos trazidos nos autos, o requerido Banco 

BMG S/A não possui legitimidade para atuar na demanda, sendo que, em 

que pese as alegações da parte autora de que os bancos requeridos 

possuem responsabilidade solidária, não há nos autos documentos 

precisos capaz de comprovar a mencionada alegação, os quais não 

evidenciam a realização de contrato diretamente com o requerido Banco 

BMG S/A. Assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do 

Banco BMG S/A é medida imperiosa. DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO 

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. O banco demandado, ao 

apresentar a contestação, alegou ausência de interesse de agir, 

pugnando pela extinção do feito, diante da quitação do débito discutido no 

feito. Pois bem, tenho que a preliminar de ausência de interesse de agir 

não merece ser acolhida, ao passo que se verifica que a autora discute 

sobre os danos sofridos diante da ausência e demora dos documentos 

solicitados para quitação de sua dívida, tendo como objeto da ação 

analisar os pressupostos de indenizar. Assim, rejeito a mencionada 

preliminar. DO MÉRITO. Cuida-se de ação de indenização por danos morais 

e materiais originária da não prestação de serviços solicitados pela parte 

autora, a fim de quitar sua dívida junto aos requeridos Banco BMG S/A e 

Banco Itaú S/A. A parte autora sustenta que celebrou contrato, a fim de 

realizar empréstimo consignado com o requerido Banco BMG S/A. Diante 

disso, com o objetivo de quitar sua dívida, buscou junto à instituição 

mencionada, o envio do contrato, bem como dos boletos para pagamento. 

Contudo, segundo a reclamante, não obteve êxito nos documentos 

solicitados. Ademais, acerca das alegações de ambos os requeridos, a 

autora aduz que, apesar de sua dívida ter sido repassada para a agência 

bancária Itaú BMG Consignado S/A, esta não exclui a responsabilidade do 

primeiro requerido, ora Banco BMG S/A, vez que o contrato se originou do 

pacto realizado com a aludida instituição. O requerido Itaú Consignado S/A, 

por sua vez, aduz a necessidade da exclusão requerido Banco BMG S/A 

do polo passivo da demanda, bem como salienta que realizou aquisição 

periódica de diversos contratos do Banco BMG S/A, por meio de sessão 

de crédito, asseverando que as negociações realizadas pela parte autora 

passou a pertencer ao requerido, ora Banco Itaú Consignado S/A. 

Afirmou, ainda, que a autora realizou o pagamento dá dívida discutida em 

questão, através do Banco Panamericano, em virtude disso, pugnou pela 

extinção do feito, ante a ausência de interesse de agir. Da análise 

cautelosa e detida dos autos, vislumbra-se que não assiste razão à parte 

autora, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, o art. 186 do 

Código Civil consagra a teoria da responsabilidade extracontratual: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” A doutrina destaca a existência de quatro pressupostos 

do dever de indenizar: a) conduta humana; b) culpa ou dolo; c) nexo de 

causalidade; d) dano ou prejuízo. O primeiro requisito consiste na 

verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento 

contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de 

indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na sequência, a culpa 

ou dolo do agente formam o elemento subjetivo da responsabilidade civil, 

devendo ser verificada a existência de intenção do agente na realização 

da conduta ilícita ou de violação a dever genérico e objetivo de cuidado 

imposto pelo direito. Como terceiro requisito, é preciso o estabelecimento 

de um nexo de causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar 

que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, 

sem a verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por derradeiro, necessita-se da existência de um 

dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja 

este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não 

patrimonial. No caso em epígrafe, não se vislumbra comportamento ilícito 

por parte do banco requerido Itaú Consignado BMG S/A, na medida em que 

a autora não anexou aos autos elementos precisos que comprovam suas 

alegações, tais como contrato que originou a dívida aduzida, documentos 

que comprove o envio das cartas as agências bancárias, tão pouco 

apresentou comprovante de pagamento do débito com o Banco 

Panamericano, além de não demostrar os danos supostamente sofridos. 

Por tais razões, diante da carência de documentos anexados aos autos, 

entendendo a ausência de conduta ilícita do Banco requerido, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente demanda no tocante ao Banco Itaú Consignado 

S/A Ao mesmo tempo, em relação ao demandado Banco BMG S/A, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso 

VI, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-94.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

ANDRISIA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010009-94.2015.8.11.0059. REQUERENTE: ANDRISIA DA COSTA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO ITAU S/A ANDRISIA DA 

COSTA SANTOS ajuizou demanda, com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor de BANCO BMG S/A e BANCO ITAU S/A, todos qualificados nos 

autos, objetivando o pagamento de indenização por Danos Morais e 

Materiais. Alega a parte autora que possuía uma dívida no valor de R$ 

16.100,00 (dezesseis mil e cem reais) junto ao Banco BMG S/A, ora 

requerido, tendo como objetivo de vender o aludido débito para o Banco do 

Brasil. Contudo, para realizar a compra da dívida, a agência bancária 

interessada informou que era necessário o número do contrato e o valor 

exato da dívida, ambos informados oficialmente pelo Banco BMG S/A. 

Todavia, segundo a reclamante, as inúmeras tentativas junto ao Banco 

BMG S/A, a fim de obter os dados precisos, restaram infrutíferas. Porém, 

em uma das oportunidades de contato, o requerido Banco BMG S/A, de 

acordo com a autora, informou que teria repassado (vendido) parte de 

suas ações ao segundo requerido, ora Banco Itaú S/A, sendo que este a 

comunicou que, para o pagamento da dívida, seria enviado por e-mail 

boleto, o que não ocorreu. Juntou os documentos de fls. 03/04. À fl. 51, foi 

indeferida a tutela antecipada e, na sequência, designada audiência de 

conciliação. Em sede de contestação, o primeiro requerido, Banco BMG 

S/A, alegou preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela 

extinção da demanda nos termos do artigo 485, VI, do CPC (fls. 74/83). O 

segundo requerido, ora Banco Itaú Consignado S/A, em sua peça 

contestatória, requereu retificação do polo passivo e a preliminar de 

ausência de interesse da agir, pugnando pela extinção do feito sem 

julgamento do mérito, visto que o objeto da presente ação já foi 

solucionado (fls. 111/113). Realizada a solenidade, restou infrutífera (fls. 

141). Impugnação à contestação (fls. 144/147). Às fls. 158/159, houve 

manifestação do requerido Banco BMG S/A, pugnando pelo 

prosseguimento do feito, a fim de que seja reconhecida a preliminar de 

ilegitimidade passiva. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não há necessidade de 

dilação probatória, pois se trata de questão exclusivamente de direito e os 

documentos trazidos aos autos dão suporte a um seguro desate do litígio, 

ressaltando que as partes pugnaram pelo julgamento imediato. Desse 

modo, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/15, passo ao julgamento 

antecipado da lide. DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO BANCO BMG S/A. O 

banco demandado, ao apresentar a contestação, alegou a ilegitimidade 

passiva para figurar no polo passivo da ação, salientando que o contrato 

de objeto da ação pertence, tão somente, a agência bancária Banco Itaú 

BMG Consignado. Asseverou, ainda, não possuir nenhum vínculo com a 

referida agência, pois se trata de uma empresa independente do Banco 

BMG. Percebe-se que a preliminar arguida merece ser acolhida, vez que, 

conforme se vê nos documentos trazidos nos autos, o requerido Banco 

BMG S/A não possui legitimidade para atuar na demanda, sendo que, em 

que pese as alegações da parte autora de que os bancos requeridos 

possuem responsabilidade solidária, não há nos autos documentos 

precisos capaz de comprovar a mencionada alegação, os quais não 

evidenciam a realização de contrato diretamente com o requerido Banco 

BMG S/A. Assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do 

Banco BMG S/A é medida imperiosa. DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO 

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. O banco demandado, ao 

apresentar a contestação, alegou ausência de interesse de agir, 

pugnando pela extinção do feito, diante da quitação do débito discutido no 

feito. Pois bem, tenho que a preliminar de ausência de interesse de agir 

não merece ser acolhida, ao passo que se verifica que a autora discute 

sobre os danos sofridos diante da ausência e demora dos documentos 

solicitados para quitação de sua dívida, tendo como objeto da ação 

analisar os pressupostos de indenizar. Assim, rejeito a mencionada 

preliminar. DO MÉRITO. Cuida-se de ação de indenização por danos morais 

e materiais originária da não prestação de serviços solicitados pela parte 

autora, a fim de quitar sua dívida junto aos requeridos Banco BMG S/A e 

Banco Itaú S/A. A parte autora sustenta que celebrou contrato, a fim de 

realizar empréstimo consignado com o requerido Banco BMG S/A. Diante 

disso, com o objetivo de quitar sua dívida, buscou junto à instituição 

mencionada, o envio do contrato, bem como dos boletos para pagamento. 

Contudo, segundo a reclamante, não obteve êxito nos documentos 

solicitados. Ademais, acerca das alegações de ambos os requeridos, a 

autora aduz que, apesar de sua dívida ter sido repassada para a agência 

bancária Itaú BMG Consignado S/A, esta não exclui a responsabilidade do 

primeiro requerido, ora Banco BMG S/A, vez que o contrato se originou do 

pacto realizado com a aludida instituição. O requerido Itaú Consignado S/A, 

por sua vez, aduz a necessidade da exclusão requerido Banco BMG S/A 

do polo passivo da demanda, bem como salienta que realizou aquisição 

periódica de diversos contratos do Banco BMG S/A, por meio de sessão 

de crédito, asseverando que as negociações realizadas pela parte autora 

passou a pertencer ao requerido, ora Banco Itaú Consignado S/A. 

Afirmou, ainda, que a autora realizou o pagamento dá dívida discutida em 

questão, através do Banco Panamericano, em virtude disso, pugnou pela 

extinção do feito, ante a ausência de interesse de agir. Da análise 

cautelosa e detida dos autos, vislumbra-se que não assiste razão à parte 

autora, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, o art. 186 do 

Código Civil consagra a teoria da responsabilidade extracontratual: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” A doutrina destaca a existência de quatro pressupostos 

do dever de indenizar: a) conduta humana; b) culpa ou dolo; c) nexo de 

causalidade; d) dano ou prejuízo. O primeiro requisito consiste na 

verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento 

contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de 

indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na sequência, a culpa 

ou dolo do agente formam o elemento subjetivo da responsabilidade civil, 

devendo ser verificada a existência de intenção do agente na realização 

da conduta ilícita ou de violação a dever genérico e objetivo de cuidado 

imposto pelo direito. Como terceiro requisito, é preciso o estabelecimento 

de um nexo de causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar 

que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, 

sem a verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por derradeiro, necessita-se da existência de um 

dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja 

este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não 

patrimonial. No caso em epígrafe, não se vislumbra comportamento ilícito 

por parte do banco requerido Itaú Consignado BMG S/A, na medida em que 

a autora não anexou aos autos elementos precisos que comprovam suas 

alegações, tais como contrato que originou a dívida aduzida, documentos 

que comprove o envio das cartas as agências bancárias, tão pouco 

apresentou comprovante de pagamento do débito com o Banco 

Panamericano, além de não demostrar os danos supostamente sofridos. 

Por tais razões, diante da carência de documentos anexados aos autos, 

entendendo a ausência de conduta ilícita do Banco requerido, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente demanda no tocante ao Banco Itaú Consignado 

S/A Ao mesmo tempo, em relação ao demandado Banco BMG S/A, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso 

VI, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-49.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

RAEL COELHO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

VISA ELECTRON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010012-49.2015.8.11.0059. REQUERENTE: RAEL COELHO GOMES 

REQUERIDO: VISA ELECTRON, BANCO BRADESCO S/A RAEL COELHO 

GOMES ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, em 

face de BANCO BRADESCO S/A e VISA ELECTRON, ambos qualificados, 

alegando, em síntese, que sofreu cobrança indevida de cartão de crédito 

que não utilizou, o que gerou grandes transtornos. Assim, requereu a 

condenação da requerida ao pagamento em dobro da parcela cobrada 
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indevidamente e indenização, a título de danos morais, no importe de 38 

salários mínimos. Inicial acostada com procuração e documentos (fls. 

16/22). Designada audiência de conciliação, restou infrutífera (fl. 56). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade 

em que juntou os atos constitutivos da empresa e substabelecimento (fls. 

58/80). Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. DA 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Em que pese a alegação do requerido em 

sede de contestação de que a pretensão indenizatória já estaria prescrita, 

visto que as cobranças ocorreram em 2011 e a ação foi proposta em 

2017, verifica-se que razão não lhe assiste, uma vez que a relação entre 

as partes é de consumo e está amparada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, o qual a prescrição, para pretensão de reparação de danos, 

consuma-se em 05 (cinco) anos. Confira-se: “Art. 27. Prescreve em cinco 

anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 

ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” No caso em 

apreço, considerando que a parte autora teve ciência da cobrança 

indevida em dezembro de 2012 e ingressou em juízo em março de 2015, 

não há que se falar em prescrição. Assim, rejeito a preliminar arguida. DO 

MÉRITO. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente 

de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, 

revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). A 

parte autora alega que, no inicio do mês de dezembro do ano de 2011, 

solicitou do requerido um cartão de crédito e, em 29.12.2011, a fim de 

saber se seu cartão já teria sido enviado para sua residência, recebeu a 

informação por um dos funcionários da parte ré de que “não sabiam para 

onde o cartão tinha sido enviado”. Desse modo, o autor tirou um extrato da 

sua conta bancária e percebeu que já constava um débito no valor de R$ 

304,21 (trezentos e quatro reais e vinte e um centavos), valor não 

utilizado por ele e já debitado em sua conta, eis que sequer estava em 

posse do cartão de crédito. Assim, diante dos fatos, registrou boletim de 

ocorrência e requereu perante a requerida a devolução valor cobrado 

indevidamente. Aduz que, apenas em maio de 2012, o requerido procedeu 

ao estorno do valor acima citado, o que lhe causou grande prejuízo e 

transtorno, uma vez que reside no município de Canabrava do Norte-MT e 

a Agência da requerida é no município de Porte Alegre do Norte-MT (cerca 

de 42 km de distância). Por conseguinte, teve que dispender tempo e arcar 

com as custas pela locomoção. Afirma, ainda, que teve que pagar taxas e 

juros pela utilização de seu limite bancário no momento da cobrança 

indevida, visto que sua conta ficou negativa no valor de R$ 295,52 

(duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), pela 

cobrança do débito indevido. Apesar disso, o banco réu restituiu apenas o 

valor da cobrança indevida, deixando de ressarci-lo pelos juros e/ou taxas 

cobradas. O requerido apresentou contestação, salientando que a lide foi 

resolvida administrativamente em 2012, no momento em que o autor 

efetuou contestação de despesas e o valor foi estornado em 05.03.2012. 

Ademais, sustentou que, em virtude de o valor ter sido devolvido, não há 

que se falar em dano ou infortúnio, haja vista que a mera cobrança não 

gera o direito a indenização por danos morais. Ao final, manifestou pela 

improcedência da ação (fls. 58/68). Da análise detida dos autos, 

observa-se que o pedido inicial MERECE prosperar, conforme a seguir 

será demonstrado. Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, 

são aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, 

que, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §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.” Nesse contexto, é cediço que em se 

tratando de responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, 

bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no 

art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação 

do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor 

somente é elidida se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro 

ou que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior, competindo à 

parte reclamada provar a existência de uma das causas de exclusão da 

responsabilidade (inversão do ônus probatório). No caso em apreço, 

sabe-se que, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do requerido 

cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus 

clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais 

como, documentos do consumidor, contrato assinado, dentre outros. Não 

atuando dessa forma, a empresa ré assume os riscos de sua atividade 

empresarial, inclusive de se submeter a fraude praticada por terceiros, 

devendo suportar os ônus de tal conduta. Por todo esse quadro fático, 

entendo presentes os requisitos atinentes à responsabilidade civil, 

consistentes no ato ilícito, nexo causal e dano. A ilicitude está comprovada 

na conduta da parte reclamada em proceder ao desconto em débito em 

conta por uma dívida que não se comprovou a sua origem, inclusive, um 

dos funcionários da requerida, teria afirmado que não sabiam para onde 

teriam enviado cartão de crédito solicitado pelo autor. O nexo de 

causalidade revela-se na relação lógica de causa e efeito, consistente no 

ato ilícito da parte reclamada com a cobrança indevida, que ocasionou 

prejuízo moral e financeiro à parte reclamante. Sobre o dano material, 

verifica-se que o valor de R$ 304,21 (trezentos e quatro reais e vinte e um 

centavos) foi descontado da conta do requerente de forma indevida, 

entretanto, tal importância foi devidamente restituída. Quanto a alegação 

de que gastou com as locomoções de sua cidade até a Agência do 

requerido em Porto alegre do Norte-MT, não há no fólio processual 

comprovação desses gastos, tais como notas fiscais, entre outros. Dessa 

forma, considerando que não houve prejuízo econômico pela parte autora, 

ao menos comprovado nos autos, não há que se falar em indenização por 

danos materiais e, consequentemente, em repetição de indébito. Por outro 

lado, em relação ao dano moral, observa-se que banco requerido falhou 

na prestação do serviço contrato pelo requerente, na medida em que, sem 

ter efetuado a entrega do cartão de crédito, houve cobrança do serviço 

na conta bancária do requerente. É consabido que, para a configuração 

da responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, é necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No presente caso, o 

fundamento fático narrado é hábil a desencadear a consequência jurídica 

pretendida, uma vez que a conduta desidiosa do requerido causou 

transtornos e angústias que extrapolam os meros aborrecimentos do 

cotidiano, porquanto o débito do valor indevido na conta do requerente 

desestrutura a vida financeira da grande maioria dos consumidores. Ou 

seja, deu a requerente ensejo à compensação pelos danos morais 

sofridos pelo requerido, cuja natureza é in re ipsa, isto é, decorre do 

próprio evento ofensivo, não sendo necessária a apresentação de provas 

que demonstrem a ofensa moral da pessoa. No que diz respeito ao 

quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral 

tem função diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não 

podendo ser aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é 

válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com 

tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 
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observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (29.12.2011) - 

Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010012-49.2015.8.11.0059. REQUERENTE: RAEL COELHO GOMES 

REQUERIDO: VISA ELECTRON, BANCO BRADESCO S/A RAEL COELHO 

GOMES ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, em 

face de BANCO BRADESCO S/A e VISA ELECTRON, ambos qualificados, 

alegando, em síntese, que sofreu cobrança indevida de cartão de crédito 

que não utilizou, o que gerou grandes transtornos. Assim, requereu a 

condenação da requerida ao pagamento em dobro da parcela cobrada 

indevidamente e indenização, a título de danos morais, no importe de 38 

salários mínimos. Inicial acostada com procuração e documentos (fls. 

16/22). Designada audiência de conciliação, restou infrutífera (fl. 56). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade 

em que juntou os atos constitutivos da empresa e substabelecimento (fls. 

58/80). Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. DA 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Em que pese a alegação do requerido em 

sede de contestação de que a pretensão indenizatória já estaria prescrita, 

visto que as cobranças ocorreram em 2011 e a ação foi proposta em 

2017, verifica-se que razão não lhe assiste, uma vez que a relação entre 

as partes é de consumo e está amparada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, o qual a prescrição, para pretensão de reparação de danos, 

consuma-se em 05 (cinco) anos. Confira-se: “Art. 27. Prescreve em cinco 

anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 

ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” No caso em 

apreço, considerando que a parte autora teve ciência da cobrança 

indevida em dezembro de 2012 e ingressou em juízo em março de 2015, 

não há que se falar em prescrição. Assim, rejeito a preliminar arguida. DO 

MÉRITO. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente 

de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, 

revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). A 

parte autora alega que, no inicio do mês de dezembro do ano de 2011, 

solicitou do requerido um cartão de crédito e, em 29.12.2011, a fim de 

saber se seu cartão já teria sido enviado para sua residência, recebeu a 

informação por um dos funcionários da parte ré de que “não sabiam para 

onde o cartão tinha sido enviado”. Desse modo, o autor tirou um extrato da 

sua conta bancária e percebeu que já constava um débito no valor de R$ 

304,21 (trezentos e quatro reais e vinte e um centavos), valor não 

utilizado por ele e já debitado em sua conta, eis que sequer estava em 

posse do cartão de crédito. Assim, diante dos fatos, registrou boletim de 

ocorrência e requereu perante a requerida a devolução valor cobrado 

indevidamente. Aduz que, apenas em maio de 2012, o requerido procedeu 

ao estorno do valor acima citado, o que lhe causou grande prejuízo e 

transtorno, uma vez que reside no município de Canabrava do Norte-MT e 

a Agência da requerida é no município de Porte Alegre do Norte-MT (cerca 

de 42 km de distância). Por conseguinte, teve que dispender tempo e arcar 

com as custas pela locomoção. Afirma, ainda, que teve que pagar taxas e 

juros pela utilização de seu limite bancário no momento da cobrança 

indevida, visto que sua conta ficou negativa no valor de R$ 295,52 

(duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), pela 

cobrança do débito indevido. Apesar disso, o banco réu restituiu apenas o 

valor da cobrança indevida, deixando de ressarci-lo pelos juros e/ou taxas 

cobradas. O requerido apresentou contestação, salientando que a lide foi 

resolvida administrativamente em 2012, no momento em que o autor 

efetuou contestação de despesas e o valor foi estornado em 05.03.2012. 

Ademais, sustentou que, em virtude de o valor ter sido devolvido, não há 

que se falar em dano ou infortúnio, haja vista que a mera cobrança não 

gera o direito a indenização por danos morais. Ao final, manifestou pela 

improcedência da ação (fls. 58/68). Da análise detida dos autos, 

observa-se que o pedido inicial MERECE prosperar, conforme a seguir 

será demonstrado. Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, 

são aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, 

que, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §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.” Nesse contexto, é cediço que em se 

tratando de responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, 

bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no 

art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação 

do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor 

somente é elidida se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro 

ou que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior, competindo à 

parte reclamada provar a existência de uma das causas de exclusão da 

responsabilidade (inversão do ônus probatório). No caso em apreço, 

sabe-se que, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do requerido 

cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus 

clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais 

como, documentos do consumidor, contrato assinado, dentre outros. Não 

atuando dessa forma, a empresa ré assume os riscos de sua atividade 

empresarial, inclusive de se submeter a fraude praticada por terceiros, 

devendo suportar os ônus de tal conduta. Por todo esse quadro fático, 

entendo presentes os requisitos atinentes à responsabilidade civil, 

consistentes no ato ilícito, nexo causal e dano. A ilicitude está comprovada 

na conduta da parte reclamada em proceder ao desconto em débito em 

conta por uma dívida que não se comprovou a sua origem, inclusive, um 

dos funcionários da requerida, teria afirmado que não sabiam para onde 

teriam enviado cartão de crédito solicitado pelo autor. O nexo de 

causalidade revela-se na relação lógica de causa e efeito, consistente no 

ato ilícito da parte reclamada com a cobrança indevida, que ocasionou 

prejuízo moral e financeiro à parte reclamante. Sobre o dano material, 

verifica-se que o valor de R$ 304,21 (trezentos e quatro reais e vinte e um 

centavos) foi descontado da conta do requerente de forma indevida, 

entretanto, tal importância foi devidamente restituída. Quanto a alegação 

de que gastou com as locomoções de sua cidade até a Agência do 

requerido em Porto alegre do Norte-MT, não há no fólio processual 

comprovação desses gastos, tais como notas fiscais, entre outros. Dessa 

forma, considerando que não houve prejuízo econômico pela parte autora, 

ao menos comprovado nos autos, não há que se falar em indenização por 

danos materiais e, consequentemente, em repetição de indébito. Por outro 

lado, em relação ao dano moral, observa-se que banco requerido falhou 

na prestação do serviço contrato pelo requerente, na medida em que, sem 

ter efetuado a entrega do cartão de crédito, houve cobrança do serviço 

na conta bancária do requerente. É consabido que, para a configuração 

da responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, é necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 
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fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No presente caso, o 

fundamento fático narrado é hábil a desencadear a consequência jurídica 

pretendida, uma vez que a conduta desidiosa do requerido causou 

transtornos e angústias que extrapolam os meros aborrecimentos do 

cotidiano, porquanto o débito do valor indevido na conta do requerente 

desestrutura a vida financeira da grande maioria dos consumidores. Ou 

seja, deu a requerente ensejo à compensação pelos danos morais 

sofridos pelo requerido, cuja natureza é in re ipsa, isto é, decorre do 

próprio evento ofensivo, não sendo necessária a apresentação de provas 

que demonstrem a ofensa moral da pessoa. No que diz respeito ao 

quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral 

tem função diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não 

podendo ser aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é 

válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com 

tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (29.12.2011) - 

Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010012-49.2015.8.11.0059. REQUERENTE: RAEL COELHO GOMES 

REQUERIDO: VISA ELECTRON, BANCO BRADESCO S/A RAEL COELHO 

GOMES ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, em 

face de BANCO BRADESCO S/A e VISA ELECTRON, ambos qualificados, 

alegando, em síntese, que sofreu cobrança indevida de cartão de crédito 

que não utilizou, o que gerou grandes transtornos. Assim, requereu a 

condenação da requerida ao pagamento em dobro da parcela cobrada 

indevidamente e indenização, a título de danos morais, no importe de 38 

salários mínimos. Inicial acostada com procuração e documentos (fls. 

16/22). Designada audiência de conciliação, restou infrutífera (fl. 56). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade 

em que juntou os atos constitutivos da empresa e substabelecimento (fls. 

58/80). Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. DA 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Em que pese a alegação do requerido em 

sede de contestação de que a pretensão indenizatória já estaria prescrita, 

visto que as cobranças ocorreram em 2011 e a ação foi proposta em 

2017, verifica-se que razão não lhe assiste, uma vez que a relação entre 

as partes é de consumo e está amparada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, o qual a prescrição, para pretensão de reparação de danos, 

consuma-se em 05 (cinco) anos. Confira-se: “Art. 27. Prescreve em cinco 

anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 

ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” No caso em 

apreço, considerando que a parte autora teve ciência da cobrança 

indevida em dezembro de 2012 e ingressou em juízo em março de 2015, 

não há que se falar em prescrição. Assim, rejeito a preliminar arguida. DO 

MÉRITO. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente 

de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, 

revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). A 

parte autora alega que, no inicio do mês de dezembro do ano de 2011, 

solicitou do requerido um cartão de crédito e, em 29.12.2011, a fim de 

saber se seu cartão já teria sido enviado para sua residência, recebeu a 

informação por um dos funcionários da parte ré de que “não sabiam para 

onde o cartão tinha sido enviado”. Desse modo, o autor tirou um extrato da 

sua conta bancária e percebeu que já constava um débito no valor de R$ 

304,21 (trezentos e quatro reais e vinte e um centavos), valor não 

utilizado por ele e já debitado em sua conta, eis que sequer estava em 

posse do cartão de crédito. Assim, diante dos fatos, registrou boletim de 

ocorrência e requereu perante a requerida a devolução valor cobrado 

indevidamente. Aduz que, apenas em maio de 2012, o requerido procedeu 

ao estorno do valor acima citado, o que lhe causou grande prejuízo e 

transtorno, uma vez que reside no município de Canabrava do Norte-MT e 

a Agência da requerida é no município de Porte Alegre do Norte-MT (cerca 

de 42 km de distância). Por conseguinte, teve que dispender tempo e arcar 

com as custas pela locomoção. Afirma, ainda, que teve que pagar taxas e 

juros pela utilização de seu limite bancário no momento da cobrança 

indevida, visto que sua conta ficou negativa no valor de R$ 295,52 

(duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), pela 

cobrança do débito indevido. Apesar disso, o banco réu restituiu apenas o 

valor da cobrança indevida, deixando de ressarci-lo pelos juros e/ou taxas 

cobradas. O requerido apresentou contestação, salientando que a lide foi 

resolvida administrativamente em 2012, no momento em que o autor 

efetuou contestação de despesas e o valor foi estornado em 05.03.2012. 

Ademais, sustentou que, em virtude de o valor ter sido devolvido, não há 

que se falar em dano ou infortúnio, haja vista que a mera cobrança não 

gera o direito a indenização por danos morais. Ao final, manifestou pela 

improcedência da ação (fls. 58/68). Da análise detida dos autos, 

observa-se que o pedido inicial MERECE prosperar, conforme a seguir 

será demonstrado. Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, 

são aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, 

que, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §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.” Nesse contexto, é cediço que em se 

tratando de responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, 

bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no 

art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação 
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do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor 

somente é elidida se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro 

ou que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior, competindo à 

parte reclamada provar a existência de uma das causas de exclusão da 

responsabilidade (inversão do ônus probatório). No caso em apreço, 

sabe-se que, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do requerido 

cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus 

clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais 

como, documentos do consumidor, contrato assinado, dentre outros. Não 

atuando dessa forma, a empresa ré assume os riscos de sua atividade 

empresarial, inclusive de se submeter a fraude praticada por terceiros, 

devendo suportar os ônus de tal conduta. Por todo esse quadro fático, 

entendo presentes os requisitos atinentes à responsabilidade civil, 

consistentes no ato ilícito, nexo causal e dano. A ilicitude está comprovada 

na conduta da parte reclamada em proceder ao desconto em débito em 

conta por uma dívida que não se comprovou a sua origem, inclusive, um 

dos funcionários da requerida, teria afirmado que não sabiam para onde 

teriam enviado cartão de crédito solicitado pelo autor. O nexo de 

causalidade revela-se na relação lógica de causa e efeito, consistente no 

ato ilícito da parte reclamada com a cobrança indevida, que ocasionou 

prejuízo moral e financeiro à parte reclamante. Sobre o dano material, 

verifica-se que o valor de R$ 304,21 (trezentos e quatro reais e vinte e um 

centavos) foi descontado da conta do requerente de forma indevida, 

entretanto, tal importância foi devidamente restituída. Quanto a alegação 

de que gastou com as locomoções de sua cidade até a Agência do 

requerido em Porto alegre do Norte-MT, não há no fólio processual 

comprovação desses gastos, tais como notas fiscais, entre outros. Dessa 

forma, considerando que não houve prejuízo econômico pela parte autora, 

ao menos comprovado nos autos, não há que se falar em indenização por 

danos materiais e, consequentemente, em repetição de indébito. Por outro 

lado, em relação ao dano moral, observa-se que banco requerido falhou 

na prestação do serviço contrato pelo requerente, na medida em que, sem 

ter efetuado a entrega do cartão de crédito, houve cobrança do serviço 

na conta bancária do requerente. É consabido que, para a configuração 

da responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, é necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No presente caso, o 

fundamento fático narrado é hábil a desencadear a consequência jurídica 

pretendida, uma vez que a conduta desidiosa do requerido causou 

transtornos e angústias que extrapolam os meros aborrecimentos do 

cotidiano, porquanto o débito do valor indevido na conta do requerente 

desestrutura a vida financeira da grande maioria dos consumidores. Ou 

seja, deu a requerente ensejo à compensação pelos danos morais 

sofridos pelo requerido, cuja natureza é in re ipsa, isto é, decorre do 

próprio evento ofensivo, não sendo necessária a apresentação de provas 

que demonstrem a ofensa moral da pessoa. No que diz respeito ao 

quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral 

tem função diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não 

podendo ser aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é 

válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com 

tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (29.12.2011) - 

Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 8010037-96.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

KLEBER DE FREITAS SOARES (REQUERENTE)
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Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010037-96.2014.8.11.0059. REQUERENTE: KLEBER DE FREITAS SOARES 

REQUERIDO: OI S.A Cuida-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais proposta por KLEBER DE FREITAS SOARES em desfavor de OI 

S.A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação 

indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nesses termos, 

requer a condenação da requerida ao pagamento em dobro da parcela 

cobrada indevidamente e indenização, a título de danos morais, no importe 

de32 salários mínimos. Inicial acostada com procuração e documentos (fls. 

03/10). Designada audiência de conciliação, restou infrutífera (fl. 115). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade 

em que juntou os atos constitutivos da empresa e substabelecimento (fls. 

40/79). Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 

Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de 

direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, 

por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). A parte 

autora alega que, manteve entre meados de 2012 até meados de 2013, na 

Rua JK, n.134, Centro, em Confresa-MT, uma linha de telefone fixo da 

requerida, através do qual possuía internet banda larga Oi velox. 

Assevera que, em virtude da mudança de seu domicílio, requereu a 

transferência da referida linha para a Rua Iporá, n. 221, Centro, Confresa, 

o que, a priori, foi informado pela requerida que seria possível, sendo que 

a transferência seria efetivada, inclusive, com a internet banda larga. 

Aduz que, no intuito de confirmar a transferência solicitada, o requerente 

entrou em contato com a requerida, a qual afirmou que não seria possível, 

eis que no novo endereço do autor não teria disponibilidade para internet. 

Assim, o orientou a contratar uma nova linha telefônica, sob alegação de 

que seria mais fácil conseguir internet banda larga para nova linha, razão 

pela qual o autor assim procedeu. Afirma, ainda, que em meados de 

setembro de 2013, a requerida entrou em contato com o autor com o intuito 

de saber quais foram os motivos que o levaram a fazer o cancelamento da 

primeira linha telefônica, oportunidade em que “ficou acordado” que o 

reclamante reativaria a primeira linha, visto que “seria mais fácil” conseguir 

internet para referida linha, por conseguinte, cancelaria a segunda. 

Entretanto, mesmo após realização de todo trâmite conforme orientado 

pela ré, não foi instalado os serviços de internet banda larga, o que gerou 

grande transtorno para o requerente, levando-o a requerer o 

cancelamento definitivo da primeira linha. Não obstante, afirma que em abril 

de 2014 recebeu dois comunicados de que seu nome constava no 
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SERASA, em virtude de débitos oriundos das linhas telefônicas, cujas 

cobranças seriam indevidas, na medida em que os cancelamentos das 

linhas se deram por culpa exclusiva da requerida. A parte requerida, por 

sua vez, sustenta que os débitos são devidos, uma vez que são oriundos 

da utilização das linhas telefônicas até o momento do cancelamento. 

Enfatiza, ainda, que o requerente tinha ciência dos serviços que estava 

contratando. Da análise detida dos autos, verifica-se que o pedido inicial 

NÃO merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, 

a relação mantida entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto a 

reclamada é fornecedora de serviços. A responsabilidade, no caso em 

tela, é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de 

indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal. Apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo, a parte reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Igualmente, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. No caso 

em apreço, é fato incontroverso que existia um contrato de prestação de 

serviços entre as partes, conforme descrito na inicial e confirmada na 

contestação, apenas divergindo no sentido de que a parte autora aduziu 

que foi negativada indevidamente, pois só cancelou as linhas telefônicas 

devido a orientação feita pela requerida no intuito de conseguir transferir o 

serviço de internet banda larga para seu novo endereço. A parte ré, por 

sua vez, alega que os débitos são devidos, visto que se tratam da 

utilização das linhas até o efetivo cancelamento. Pois bem. Verifico que o 

reclamante não trouxe documentos suficientes que comprovasse suas 

alegações, na medida em que inexiste qualquer elemento probatório de 

que a contratação das linhas telefônicas, com seu consequente 

cancelamento, se deu em virtude de orientação da requerida, o que 

“isentaria” o autor de pagar qualquer taxa de cancelamento (não há 

sequer números de protocolos de ligações entre as partes, por exemplo). 

Ademais, o fato de o requerente alegar que não utilizava o telefone fixo 

para realizar ligações, não significa que este não originava cobranças, 

isso porque, conforme faz prova a própria fatura de cobrança que instrui 

a inicial, é cobrado um valor pela internet (Oi Velox) e outro valor pelos 

pacotes de serviços mensais (Oi fixo), ou seja, mesmo que na segunda 

linha telefônica não tenha sido instalado internet, a instalação desta e o 

fato de o terminal permanecer ativo, mesmo que, por poucos dias, gera 

débitos. Dessa maneira, não fez a parte reclamante qualquer prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito 

inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015. 

POSTO ISSO, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários (artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido em trinta dias, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010012-83.2014.8.11.0059. REQUERENTE: HELOIZA MORAIS SILVA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Cuida-se de ação de reparação de danos 

morais e materiais proposta por HELOIZA MORAIS SILVA em desfavor de 

OI - OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL, ambos qualificados. Inicial 

acostada com procuração e documentos (fls. 03/21). Devidamente citada, 

a requerida apresentou contestação, oportunidade em que juntou os atos 

constitutivos da empresa e substabelecimento (fls. 25/66). Na sequência, 

foi designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (fls. 

67/68). Impugnação à fl. 70. Às fls. 73/75, a parte autora requereu tutela 

antecipada, pugnando pela exclusão de seu nome junto ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SERASA, o que foi deferido (fl. 76). Posteriormente, 

a requerente requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 82). Em seguida, 

os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se que o presente 

feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento 

no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar 

fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que 

o pedido inicial NÃO merece prosperar, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, a parte autora foi negativada pela empresa 

requerida perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, em 

21.10.2013, por um débito no valor de R$ 71,06 (setenta e um reais e seis 

centavos). Nessa linha, alegou que o débito registrado é inexistente, pois 

já houve o pagamento da dívida questionada e, apesar disso, foi inserida 

no cadastro de inadimplentes. Contudo, apesar da alegação da autora de 

que realizou quitação do débito à época dos fatos, não houve documentos 

hábeis que comprovassem tal afirmação, sendo que somente foi juntado 

ao feito comprovante de pagamento da dívida, datado em 10.06.2016, com 

vencimento em 21.02.2013 no valor de R$ 71,06 (setenta e um reais e seis 

centavos) - (fls. 77/79). Ou seja, quando da distribuição da ação, 

fevereiro de 2014, não houve comprovação de que a negativação 

indevida tinha sido adimplida pela parte autora, a qual só realizou o 

pagamento da dívida em 2016 e após o ajuizamento da ação. Assim, 

restaram ausentes os elementos inerentes ao reconhecimento da 

inexistência de relação jurídica entre as partes e à responsabilidade civil, 

ante a falta de comprovação pela parte reclamante de que efetivamente 

sofreu cobranças indevidas por parte da Requerida. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000567-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA PEREIRA DA COSTA SANTOS (RÉU)

ANTONIO COSTA DOS SANTOS (RÉU)

 

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 

1000567-24.2018.8.11.0059 BANCO DO BRASIL S.A ANTONIO COSTA 

DOS SANTOS e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue um depósito 

identificado com o número do processo referente a condução dos oficiais 

de justiça até o endereço dos requeridos. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior expedição do mandado. Nada mais havendo encerro o presente. 

Porto Alegre do Norte, 3 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44727 Nr: 623-50.2013.811.0059

 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: Elias Luis Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 
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aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, mais 13º salário.Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, aplica-se o índice IPCA-15, incidido 

desde o vencimento de cada parcela.Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação, aplicando-se o índice IPCA-15.ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Condeno o 

réu a pagar ao advogado da autora honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula 111 do Superior Tribunal 

de Justiça.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante 

equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser 

devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação.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 § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários 

mínimos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Porto Alegre do Norte/MT, 31 

de agosto de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52909 Nr: 2470-53.2014.811.0059

 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: Alessandro Gonçalves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenadoria da Fundação Carlos Alberto 

Bittencourt, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756 RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial.Isento de 

custas e despesas processuais, eis que o feito tramitou sob o pálio da 

gratuidade judiciária.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante 

adoção das anotações e formalidades de praxe.Porto Alegre do Norte/MT, 

31 de agosto de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50801 Nr: 693-33.2014.811.0059

 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: Otavio Jose Kolcenty

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Cícero, Willamon Milhomem da 

Silva, Raz de Tal, Razi 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

 Processo 693-33.2014.811.0059 (Código: 50801)

Considerando que a Defensoria Pública exerce o múnus de curadora 

especial dos requeridos citados por edital, restituo os autos à Secretaria 

Judicial a fim de que seja realizada remessa dos autos ao aludido órgão, 

para que, em 30 (trinta) dias, se manifeste quanto às provas pretendidas 

para deslinde do feito, nos termos da decisão contida às folhas retro.

Após, com o retorno dos autos, volvam-me imediatamente conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 29 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53129 Nr: 2657-61.2014.811.0059

 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: MdLSA, RAL, FAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Cobrança de Alimentos

Processo n. 2657-61.2014.811.0059 (código 53129)

Requerentes: R. A. L. e F. A. L.

Representante dos requerentes: MARIA DE LURDES SARAIVA AQUINO

Requerido: RUZIMAR LOPES DE CARVALHO

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se tem ação de cobrança de alimentos, ajuizada por R. A. L. e F. A. 

L., ambos representados por Maria de Lurdes Saraiva Aquino, em face de 

Ruzimar Lopes de Carvalho.

A demanda foi ajuizada em 16/09/2014, tendo a citação e intimação do 

requerido para comparecimento em audiência de conciliação, instrução e 

julgamento somente se perfectibilizado em 06/11/2017.

Aberta a audiência, verificou-se a ausência da requerente, embora 

devidamente intimada por intermédio de seu patrono.

Ressalte-se que a audiência ocorrera em 09/03/2018 sem que até a 

presente data a parte autora tenha apresentado qualquer justificativa ou 

promovido o andamento do feito.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que a parte autora não promoveu o 

prosseguimento do feito, deixando, inclusive, de comparecer na audiência 

designada por este Juízo e, embora ultrapassados 05 (cinco) meses, não 

apresentou justificativa.

Tal situação caracteriza desídia por parte da promovente da ação.

Outrossim, o interesse público, umas das vertentes do interesse 

processual, rege o processo judicial. Isso porque, a existência do 

processo judicial e seu hígido desenvolvimento são bens públicos, pois, 

dentre outros vários motivos, movimentam a máquina do Poder Judiciário, 

trazendo enormes dispêndios de dinheiro e força de trabalho públicos.

Certamente, não se pode dizer que haja interesse público na manutenção 

de um processo em que a parte autora deixa de comparecer aos atos 

processuais para os quais sua presença é imprescindível.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, in fine, do Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais.

Porto Alegre do Norte/MT, 28 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14199 Nr: 665-41.2009.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Alves de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação 

sobre os calculos de fls.94/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 3413 Nr: 541-68.2003.811.0059

 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: Dalmir Alves de Brito, José das Graças Oliveira, Maria 

Selma Caetano de Freitas, Zilma Maria da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Porto Alegre do 

Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:5187-A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que já se passou mais de 60 dias após o recebimento do 

oficio requisitorio pelo ente devedor, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora se houve devido pagamento, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88938 Nr: 8641-21.2017.811.0059

 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: CAIRO MARTIS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT

 Nestes autos foi designada audiência para o dia 29 de janeiro de 2018, 

entrementes, em que pese o credenciamento dos conciliadores à esta 

Comarca, ambos estarão ausentes nesta semana, razão pela qual 

redesigno a solenidade para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 9h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se as partes.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45241 Nr: 1576-72.2015.811.0017

 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: Maria Amélia Rezende Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data do requerimento administrativo do benefício (18/06/2015 – fl. 

09verso). Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões 

da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando.Quanto as 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária 

pelo INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006 (09/2006 em diante) que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91, 

a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de mora segundo 

a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).A 

correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal.ISENTA a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 

7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132290 Nr: 2113-68.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Viana Dary

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41864 Nr: 2260-31.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santos Campos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Ricardo de Souza Moura - OAB:17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do artigo 485, inciso III, e §1º do Código de Processo Civil.Deixo 

de condenar a parte autora nos ônus sucumbenciais, eis que beneficiária 

da justiça gratuita. 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41012 Nr: 1553-63.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W S Morais - ME, Wesley Souza Morais, 

Daniela Oliveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para citação, 

penhora e avaliação conforme endereço de fls. 55/56.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 1091 Nr: 1798-26.2004.811.0017

 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: Silvana Alves Nogueira, Domingos da Silva Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João da Silva Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Hugo Samuel Alovisi - OAB:2593-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Samuel Alovisi - 

OAB:2593-MT

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

causídico Dr. Acacio, conforme despacho.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12135 Nr: 938-54.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmira Roveda Bertuol, Carlos Bertuol, Paulo Bertuol, 

Aristides Bertuol Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Marques da Encarnação, Estado de Mato 

Grosso, Alfredo Rodrigues Matos Filho, Teconsult Empreendimentos e 

Participações Ltda, Banco Arbi S/A e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Leandro de Campos 

- OAB:6950/MT, Ronei Giacomoni - OAB:44955/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Moreira da Rocha 
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Iorio - OAB:157.149, Camila Pereira Barbosa - OAB:150.647, Claudia 

Puig da Costa - OAB:153.828, Magno Alves Garcia - OAB:81546/MG

 Certifico o decurso de prazo para manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32935 Nr: 1638-54.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christichini e Christichini Junior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SCHEMBEK SOUZA - 

OAB:19907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 18 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32935 Nr: 1638-54.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christichini e Christichini Junior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SCHEMBEK SOUZA - 

OAB:19907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código N.º 32935

Vistos.

 Aplicando-se o principio do contraditório e ampla defesa, intimem-se os 

Executados para se manifestarem sobre a petição de fls. 33, no prazo de 

10 (dez) dias.

Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia – MT, 18 de maio de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45031 Nr: 1465-88.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Aldenor Maciel

 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:

 Autos ID N.º 45031

Vistos.

A fim de evitar dúvidas quanto aos cálculos apresentados pelas partes, 

tenho por bem determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial, para 

elaboração dos cálculos.

 Após, abram-se vistas às partes para se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 24 de abril de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64204 Nr: 1207-24.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Garcia Regiani, Eleondina Roma de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pererira 

Gionédis - OAB:, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Em análise inicial aos autos, observo preenchidos os requisitos (art. 319 

e 320 do CPC), no endereço apontado pela parte exequente em petição 

retro, para pagar em 03 (três) dias, o valor integral da dívida (art. 829 do 

CPC), devidamente atualizado, no montante de R$ 168.133,00 (cento e 

sessenta e oito mil, cento e trinta e três reais), ou, querendo, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II do CPC) e artigos 914 e 915 também do CPC.Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando o executado a respeito 

dos atos processuais praticados, conforme art. 154, V, art. 841 e 

seguintes do CPC.Intime-se a parte executada para que, no prazo para 

embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 

(seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% ao mês (art. 916 do CPC).Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º do CPC).Caso o 

Oficial de Justiça não encontre o executado, desde já DEFIRO o arresto de 

bens quantos bastem para garantir a execução.Nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto proceda-se o meirinho com as 

diligências insculpidas no art. 830, §1º do CPC.Inexistindo bens a serem 

p e n h o r a d o s ,  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 28 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64198 Nr: 1203-84.2018.811.0098

 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: MANOEL DE OLIVEIRA SIE PACHURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1203-84.2018.811.0098

Código: 64198

Vistos.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320, afastada a aplicação do art. 330, todos do Código de Processo 

Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do CPC e da Lei nº 1.060/50, no que couber, 

permitindo o exercício do direito constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Carta Magna.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 
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o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

CITE-SE a autarquia requerida, no endereço informado pela parte autora, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, as advertências a que 

faz menção o art. 344, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 28 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64197 Nr: 1202-02.2018.811.0098

 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: JOÃO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1202-02.2018.811.0098

Código: 64197

Vistos.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320, afastada a aplicação do art. 330, todos do Código de Processo 

Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do CPC e da Lei nº 1.060/50, no que couber, 

permitindo o exercício do direito constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Carta Magna.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

CITE-SE a autarquia requerida, no endereço informado pela parte autora, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, as advertências a que 

faz menção o art. 344, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 28 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64195 Nr: 1200-32.2018.811.0098

 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: Ginalva Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1200-32.2018.811.0098

Código: 64195

Vistos.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320, afastada a aplicação do art. 330, todos do Código de Processo 

Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do CPC e da Lei nº 1.060/50, no que couber, 

permitindo o exercício do direito constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Carta Magna.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

CITE-SE a autarquia requerida, no endereço informado pela parte autora, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, as advertências a que 

faz menção o art. 344, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 28 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12444 Nr: 10-59.2003.811.0098

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A, 

João Mario Silva Maldonado - OAB:4721-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Muniz Ribeiro - 

OAB:4583/MT, Cynara Piran - OAB:6805/MT

 Autos: 10-59.2003.811.0098

Código: 12444

Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 289, expedindo-se os mandados aos 

respectivos cartórios, conforme requerido à fl. 294.

Igualmente, DEFIRO o pedido disposto no item 4 da fl. 294, para tanto 

DETERMINO a expedição do respectivo mandado para remoção dos 

referidos semoventes, consistente em 291 (duzentos e noventa e um) 

animais bovinos, fêmeas com mais de 36 meses (vacas), correspondente 

a parte da Requerida por ocasião do divórcio, nos termos da sentença de 

fls. 191-198, já devidamente transitada em julgado e confirmada em grau 

de recurso.

Consigna-se que a presente determinação ocorre sem prejuízo da devida 

evolução dos animais, em processo de apuração.

Notifique-se o i. perito para prestar esclarecimentos a esse Juízo, 

detalhando o respectivo laudo de fls. 282-288, quanto aos 673 bezerros e 

suas respectivas rendas (fl. 288), a fim de esclarecer eventual excesso, 

que, em tese, se revela aparente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Esperidião/MT, 30 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58147 Nr: 616-33.2016.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GHdLeS, MCdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS, BDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 616-33.2016.811.0098

Código: 58147

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no feito em apenso.

Quanto ao pedido referente à fixação de honorários do advogado 

nomeado, consigno que este será devidamente apreciado no final do feito 

nos termos da Tabela de Honorários da OAB.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 30 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51740 Nr: 1236-84.2012.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcilene Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Autos: 1236-84.2012.811.0098

Código: 51740

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, 30 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51424 Nr: 933-70.2012.811.0098

 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: Mauro Pigari, Ana Lucia Garcia de Queiroz Pigari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMILIANO ADOLFO DA SILVA, Maria José 

Pereira Leite, Ismael Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239/MT, Grace Alves da Silva 

- OAB:15.888, Manoel Alexandre Maiorquim - OAB:8278, SERGIO 

VIEIRA RAMOS - OAB:512/A

 ...Intime-se a expert, quanto a presente nomeação, para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto a sua aceitação, apresentar a este juízo 

o valor dos respectivos honorários, cujo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a partir do levantamento.Na hipótese de 

impossibilidade de conclusão no prazo acima, deverá em sua primeira 

manifestação, informar este juízo quanto ao tempo mínimo necessário para 

conclusão dos trabalhos, justificando a alegação de forma clara, tendo em 

vista a peculiaridade da causa.A Secretaria deste juízo deverá promover 

junto ao perito, o agendamento da data para inicio dos trabalhos, 

notificando-se às partes e eventuais assistentes nomeados, 

certificando-se de tudo nos autos.Consigno que os custos da presente 

perícia serão suportados pelo Requerido (peticionante), o qual deverá ser 

intimado do respectivo orçamento, bem como manifestar-se no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento e eventual 

responsabilização.Após a manifestação da perita aceitando o encargo e 

apresentado o valor, intimem-se as partes para manifestarem-se, 

apresentando os quesitos, sendo-lhes facultada a indicação de 

assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme art. 

465, §1º , I, II, III do CPC.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 Código de Processo 

Civil.Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, §1º, 

do CPC.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 30 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53130 Nr: 1203-60.2013.811.0098

 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: MAXIMILIANO ADOLFO DA SILVA, Maria José Pereira 

Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Pigari, Ana Lucia Garcia Queiroz Pigari, 

Espólio de Hernandes Pigari, Regemido Pigari, Aparecida da Costa Pigari, 

José Pigari, Gelcineia Pazini Pigari, Aparecida Dovidio Pigari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239/MT, Grace Alves da Silva - OAB:15.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1203-60.2013.811.0098

Código: 53130

Vistos.

Considerando a decisão proferida às fls. 123, determino seu cumprimento, 

posteriormente, seja certificado o decurso de prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 30 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57153 Nr: 1349-33.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TARCISIO DE OLIVEIRA GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT, GILMAR 

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:

 Autos: 1349-33.2015.811.0098

Código: 57153

Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida no feito em apenso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 29 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57795 Nr: 362-60.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Porto Esperidião - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO TARCISIO DE OLIVEIRA 

GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do CPC, mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a 

ação executiva em apenso (código n. 57153), em todos os seus efeitos, 

extinguindo o presente feito com resolução de mérito.CONDENO a 

Embargante, ao pagamento das custas processuais (art. 91 CPC) e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil.Junte-se cópia desta nos autos 

da Execução.Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 29 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58367 Nr: 730-69.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Lemes

 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: 730-69.2016.811.0098

Código: 58367
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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, 31 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27971 Nr: 77-14.2009.811.0098

 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): D.M.S. FARIAS-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , firmou jurisprudência no sentido de que, se a execução foi ajuizada 

apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a 

ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. 5. Assim irretratável a 

decisão ora agravada, porquanto tendo o Tribunal de origem adotado 

entendimento diametralmente oposto ao fixado nesta Corte, necessário se 

faz o provimento do recurso especial do DISTRITO FEDERAL, ora 

agravado, para (a) que o pleito executivo prossiga a desfavor do ora 

recorrido até que ele prove que à época de sua administração não 

praticou atos ilegais, bem como para (b) afastar a condenação em danos 

morais fixados, visto que, a inscrição do sócio-gerente na CDA não se 

configura ato ilegal ou atentatório à honra apto a ensejar indenização civil. 

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 387020 DF 

2013/0289667-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013)Cite-se o (s) SÓCIO (s) devedor (es) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora.Advirta-se, outrossim, 

que o não pagamento ou a ausência de garantia da execução implicará na 

livre penhora de bens, quantos bastem para assegurar o Juízo.Havendo 

penhora, proceda-se, desde logo, à descrição pormenorizada e avaliação 

do bem, fazendo constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, 

intime-se a parte devedora para, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art. 12, §§ 1.º, 2.º e 3.º, 

da Lei n.º 6.830/1.980.Cientifique-se a parte Exequente que a mesma 

deverá suportar as despesas com diligências dos oficiais de justiça, 

correios e fotocópias, por não constituírem custas ou emolumentos 

[ S ú m u l a  n º  1 9 0  d o  S T J ;  A r t .  4 6 0 ,  §  2 º , 

C.N.G.C.].Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 31 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53093 Nr: 1167-18.2013.811.0098

 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): F. A Fernandes da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 por ocasião do julgamento do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 

543-C do CPC, firmou jurisprudência no sentido de que, se a execução foi 

ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da 

CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada 

nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. 5. Assim 

irretratável a decisão ora agravada, porquanto tendo o Tribunal de origem 

adotado entendimento diametralmente oposto ao fixado nesta Corte, 

necessário se faz o provimento do recurso especial do DISTRITO 

FEDERAL, ora agravado, para (a) que o pleito executivo prossiga a 

desfavor do ora recorrido até que ele prove que à época de sua 

administração não praticou atos ilegais, bem como para (b) afastar a 

condenação em danos morais fixados, visto que, a inscrição do 

sócio-gerente na CDA não se configura ato ilegal ou atentatório à honra 

apto a ensejar indenização civil. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg 

no AREsp: 387020 DF 2013/0289667-0, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013)Cite-se o (s) SÓCIO (s) devedor (es) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora.Advirta-se, 

outrossim, que o não pagamento ou a ausência de garantia da execução 

implicará na livre penhora de bens, quantos bastem para assegurar o 

Juízo.Havendo penhora, proceda-se, desde logo, à descrição 

pormenorizada e avaliação do bem, fazendo constar o valor no termo ou 

auto de penhora. Após, intime-se a parte devedora para, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto 

no art. 12, §§ 1.º, 2.º e 3.º, da Lei n.º 6.830/1.980.Cientifique-se a parte 

Exequente que a mesma deverá suportar as despesas com diligências 

dos oficiais de justiça, correios e fotocópias, por não constituírem custas 

ou emolumentos [Súmula nº 190 do STJ; Art. 460, § 2º, 

C.N.G.C.].Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 31 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30297 Nr: 1350-91.2010.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Paulino Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlanda Alves de Souza Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Andreotto Junior - 

OAB:MT/9207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Barreto De Oliveira - 

OAB:/MT 8404

 Autos: 1350-91.2010.811.0098

Código: 30297

Vistos.

Considerando a petição da parte Requerida às fls. 67-69, notifique-se a 

parte Autora para manifestar-se sobre seu conteúdo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção/arquivamento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64142 Nr: 1174-34.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1174-34.2018.811.0098

Código nº. 64142

Vistos.

REGINALDO DE OLIVEIRA ajuíza ação de regularização de guarda com 

pedido de tutela de urgência , em desfavor de CECÍLIA JOSÉ DOS 

SANTOS , qualificados nos autos.

É o breve relatório. Decido.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º 

da Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de 

Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente 

de que não possui condições para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para 

caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, 

especialmente quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário.

Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a parte 

autora a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no 

artigo 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 
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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).

“JUSTIÇA GRATUITA – RENDIMENTOS NA FAIXA DE ISENÇÃO DO 

IMPOSTO DE RENDA – DEFERIMENTO – Se a parte prova sua incapacidade 

econônimo-financeira de arcar com as custas processuais, há de ser 

deferida a justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de revogação do 

benefício, a qualquer tempo, se modificada a situação do autor – Decisão 

reformada - Agravo”. (TJSP – 20972492420178260000 SP 2097249 – 

24.2017.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 

26/07/2017, 6ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 26/07/17).

Quanto à guarda, de acordo com o postulado orientador da matéria, 

considerar-se-á a 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), os menores deverão 

permanecer no ambiente que melhor assegure o seu bem-estar físico e 

espiritual, independentemente de quem irá exercer a titularidade do direito 

de guarda.

Constata-se pelo contido nos autos que a adolescente encontra-se sob a 

guarda de fato do genitor desde a tenra idade, devendo, portanto, 

permanecer sob seus cuidados.

Nesse sentido, trilha a torrencial jurisprudência:

 “O menor, de regra, deve ser mantido onde está, desde que aí se 

encontre bem. A troca do meio ambiente deve ser evitada o quanto 

possível, para não causar prejuízo psíquico à criança. (STF, RE 100.200.0, 

2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. Moreira Alves, in RT 586/234)” (in Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Doutrina e Jurisprudência, Valter Kenji Ishida, 

Atlas, p. 74). (sem destaque no original).

Portanto, DEFIRO a guarda provisória unilateral para o Requerente e 

mantenho o direito de visitas da Requerida de forma livre, conforme 

aludido na inicial.

Designo o dia 08 de outubro de 2018, às 14;h20min., para realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento (art. 5º da Lei nº 

5.478/1968).

 CITE-SE o Requerido, consignando que a data limite para o oferecimento 

de resposta é o dia da realização da audiência agendada, na forma do 

disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, ambos da Lei nº 5.478/1968.

 Intime-se a requerida, bem como a parte autora, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, ocasião em 

que poderão apresentar demais provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968).

Faça-se consignar que o não comparecimento da parte autora à referida 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, assim como 

o fato de que a ausência da requerida determinará a revelia quanto à 

matéria de fato (art. 7º da Lei nº 5.478/1968).

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-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.: 62134 Nr: 1554-91.2017.811.0098

 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: ASdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Autos: 1554-91.2017.811.0098

Código: 62134

Vistos.

Vistas ao Ministério Público para que se manifeste quanto ao acordo 

firmado nos autos, conforme termo de audiência de conciliação, nos 

termos dos artigos 698 do CPC, 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.: 61489 Nr: 1227-49.2017.811.0098

 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: MWRdSdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdP, ITL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1227-49.2017.811.0039

Código nº. 61489

Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por MOARA 

WALESKA RIBEIRO DA SILVA DE PAULA em desfavor de EDIO LOTTI DE 

PAULA e IZAURA TEIXEIRA LOTTI.

A parte requerente, às fls. 113, esclarece que não possui mais interesse 

em prosseguir com o feito.

Por conseguinte, requereu a extinção do feito.

 Tendo em vista os atos e nomeações , FIXO os honorários advocatícios, 

em favor da douta advogada Dra. FRANCIS RAIANE KISCHNER - OABMT 

20.615-B, no valor equivalente a 01 (uma) URH, pelo ato da audiência, bem 

como, ao ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA, OABMT 22102, no 

montante de 03 (quatro) URH, pela nomeação, tomando em conta o tempo, 

a natureza da causa e do trabalho desempenhado nos autos, em 

referência ao item 5.1 da tabela XI da Ordem dos Advogados do Brasil.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor dos 

doutos causídicos, contendo o valor atualizado dos honorários que lhe 

são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, 

inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sendo sem custas o processo conforme justiça gratuita fls 35.

Transitada em julgado, e satisfeitas as custas processuais, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias.

P. R. I. C.

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.: 63624 Nr: 886-86.2018.811.0098

 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: PHMdP, CMdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 886-86.2018.811.0098

Código: 63624

Vistos.

Vistas ao Ministério Público para que se manifeste quanto ao acordo 

firmado nos autos, conforme termo de audiência de conciliação, nos 

termos dos artigos 698 do CPC, 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.: 64230 Nr: 1221-08.2018.811.0098

 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 
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Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOMAR FREITAS LEAL, NILSON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .CITE-SE o devedor ora executado, via postal com aviso de recebimento 

(art. 247 do CPC), no endereço apontado pela parte exequente em petição 

retro, para pagar em 03 (três) dias, o valor integral da dívida (art. 829 do 

CPC), devidamente atualizado, no montante de R$ 63.276,77 (sessenta e 

três mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), ou, 

querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados a partir da data de juntada aos autos do 

mandado cumprido (art. 231, II do CPC) e artigos 914 e 915 também do 

CPC.Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando o 

executado a respeito dos atos processuais praticados, conforme art. 154, 

V, art. 841 e seguintes do CPC.Intime-se a parte executada para que, no 

prazo para embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, requeira o parcelamento da 

dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, §1º do CPC).Caso o Oficial de Justiça não encontre o executado, 

desde já DEFIRO o arresto de bens quantos bastem para garantir a 

execução.Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto 

proceda-se o meirinho com as diligências insculpidas no art. 830, §1º do 

CPC.Inexist indo bens a serem penhorados, vo l tem-me 

conclusos.Expeça-se o necessário.Int imem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 28 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29622 Nr: 675-31.2010.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson de Souza Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 Autos: 675-31.2010.811.0098

Código: 29622

Vistos.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça (fl. 80), com fulcro no artigo 98 

do CPC c/c a lei 1.060/50 no que couber, tendo em vista a natureza e 

circunstâncias da causa alegadas pelo curador especial do requerido.

Considerando que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e rendimentos 

em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo, INDEFIRO o 

petitório de fls. 86, devendo a parte requerente colacionar aos autos as 

informações necessárias à diligência a ser realizada, haja vista que a 

Requerente não comprovou o esgotamento de tentativas.

Notifiquem-se as partes quanto as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando fundamentadamente sua necessidade sob pena de 

indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 30 de agosto de 2018.

Lilian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50083 Nr: 1270-93.2011.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriele Rosangela Lemes - 

OAB:17.253, Amaro Cesar Castilho - OAB:4.384-B, Anderson Luiz 

do Nascimento da Silva - OAB:18.211, Arthur Prudente Campos 

Souza Veras - OAB:16335, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - 

OAB:15999, Deyse de Morais Correa - OAB:16820, Douglas Luiz 

Alencar de Freitas - OAB:14.245, Érika Pinto de Arruda - OAB:5635, 

Eunice Elisia Silva Oliveira - OAB:16543, João Bonfim Barroso - 

OAB:12874, José Luis Campos Debona - OAB:16902, Jucinei da 

Silva Nunes - OAB:11799, Luciana Castrequini Ternero - OAB:8.379, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, Ségio Henrique 

Kaneko Kobayashi - OAB:6.180, Victor Hugo Senhorini de Aquino - 

OAB:12.546

 ....Destarte, no presente caso, a redução do montante aferido a título de 

multa cominatória, é medida escorreita, logo, determino e arbitro o seu 

limite em 50 (cinquenta) dias, cujo valor corresponde ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a serem devidamente atualizados, 

proporcionalmente, desde o inicio de sua ocorrência (descumprimento), 

com juros de 1% ao mês e corrigidos com base no INPC, tendo como 

referência a data da citação, conforme certidão à fl. 40.Outrossim, quanto 

ao valor da condenação, ante a ausência de impugnação por parte do 

Requerido, HOMOLOGO o cálculo da Requerente às fls. 138 no importe de 

R$ 7.137,58 (sete mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e oito 

centavos), devendo ser decotado o valor incontroverso depositado 

conforme consta de fl. 158.Notifiquem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob o que entenderem de 

direito.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 30 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32721 Nr: 30-21.2014.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CARLOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos no prazo de 10(dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 3159-29.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE 

FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A

 Vistos.

 SECRETARIA: certifique o cumprimento da carta precatória expedida com 

a finalidade de intimar o acusado do teor da sentença de pronúncia.

 Caso o acusado manifeste o desejo em recorrer, intime-se a defesa para 

tal.

 Em caso negativo, certifique-se o trânsito em julgado e intimem-se as 

partes para manifestação na fase do artigo 422 do CPP.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, haja vista que o réu se encontra PRESO.

 Às providências.
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Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56827 Nr: 1824-41.2018.811.0079

 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: QUELIS GAMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar a impugnação à contestação juntada em 05/06/2018, Ref: 

11.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15265 Nr: 1587-90.2007.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Padilha da Silveira, ADRIANO 

PADILHA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Manoel Lozano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAÚJO 

JUNIOR - OAB:4.102-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Pereira Guedes - 

OAB:69831/SP, RENATA LOZANO - OAB:312786

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes da Decisão Judicial, 

datada do dia 24/08/2018, abaixo transcrita. Vistos. Compareceu 

pessoalmente no gabinete deste magistrado subscritor o advogado Dr. 

Almir Lopes de Araújo Júnior, OAB/MT, solicitando urgência na apreciação 

dos pedidos, salientando inclusive a possibilidade de acordo entre as 

partes para pôr fim o processo executivo. Sendo assim, incialmente, defiro 

o pedido da alínea i) (fls. 319). Ressalte-se que o artigo 523, parágrafo 1º, 

do código de Processo Civil é imperativo em enunciar que o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento caso não ocorra o pagamento voluntário 

previsto no caput, de modo que assiste razão ao exequente. Portanto, 

designe-se audiência de conciliação/mediação, de acordo com a pauta do 

setor de conciliação. Intimem-se as partes para comparecem à solenidade. 

Ressalte-se, que o não comparecimento injustificado do(a)(s) autor(a)(s) 

ou do(a) réu(ré)(s) à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, § 8º, do Novo CPC. Com a vinda, conclusos para deliberação acerca 

dos demais pedidos. Às providências. Ribeirão Cascalheira /MT, 24 de 

agosto de 2018. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto. Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59148 Nr: 2770-13.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VKSOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Francisco Marques - 

OAB:GO 9327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se, conforme deprecado.

Após, devolva-se à origem, com as baixas e homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49511 Nr: 2327-96.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Flávia Bedin Andreolla, FLÁVIO ERNESTO 

ANDREOLLA, SONIA MARTA BEDIN ANDREOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZE HEUKO - OAB:30.356/PR, 

GUILHERME FERNANDES PEREIRA - OAB:73065, José Ivan Guimarães 

Pereira - OAB:13.037/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943, Pericles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:PR 18.294

 Vistos.

Ante a petição retro (ref: 33), devolva-se à origem, com as baixas e 

homenagens de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12698 Nr: 817-34.2006.811.0079

 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: ANTONIO DE MORAIS PINTO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Rachel Freitas da Silva - 

OAB:25793/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTÔNIO DE 

MORAIS PINTO JÚNIOR, para devolução dos autos nº 

817-34.2006.811.0079, Protocolo 12698, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41035 Nr: 524-15.2016.811.0079

 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: Moacir Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

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.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS OCORRERÁ 

INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO, COMPETINDO ÀS PRÓPRIAS 

PARTES (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada (via DJE em relação à parte autora e mediante Remessa 

em relação ao INSS).

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42475 Nr: 1097-53.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GERSON CHRISTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF. 50: Trata-se de Embargos de Declaração opostos em razão de 

alegada omissão do juízo na nálise do pedido de nulidade de citação por 

edital.

Intimada para manifestação (efeito infringente pretendido), a parte 

embargada defendeu a improcedência dos embargos.

Vieram conclusos os autos. É o relatório. Fundamento e decido.

Os Embargos de Declaração visam (i) esclarecer a decisão, eliminando-lhe 

obscuridades ou contradições; (ii) integrar a decisão, suprindo-lhe 

omissões; ou (iii) corrigir erros materiais contidos na decisão.

Em análise ao pedido, verifico assistir razão à Defensoria Pública em 

relação à omissão.

Entretanto, não merece guarida o pleito de modificação do julgado, visto 

que a parte autora alega a circunstância fática de que a parte ré se 

encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, especialmente em face 

das diligências infrutíferas de tentativa de localização, extrai-se que o 

quadro-fático se amolda perfeitamente ao disposto no art. 256, §3º, do 

CPC.

Nesta hipótese, entendo que foram esgotados os esforços de localização 

do réu, nos limites da razoabilidade (02 anos desde o ajuizamento da 

ação).

Assim, não há qualquer nulidade a ser sanada, mormente em face dos 

aspectos fáticos concretos da causa.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, esclarecendo a omissão na fundamentação. Entretanto, 

permanece inalterado o dispostivo da sentença.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42430 Nr: 1070-70.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

MEDICOS E HOSPITALARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE SOUZA OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE LIMA DE ANDRADE - 

OAB:146372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O sistema Renajud se justifica para incluir/retirar restrições ou constrições 

judiciais, não para pesquisar de endereços.

De igual forma o Bacenjud.

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.

 Deste modo, indefiro o pedido formulado.

Intime-se (com envio dos autos) a parte exequente para prosseguir no 

feito ou requerer o que entende de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36756 Nr: 323-57.2015.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN RAMPELOTTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILCAR TOBIAS, Cacilda Rondelli Tobias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA HELENA 

MANZANARES SOUTO - OAB:199322/SP, MARCELLINO SOUTO - 

OAB:58066/SP, RICARDO VIDAL - OAB:2679/O, SALATIEL CANDIDO 

LOPES - OAB:132010/SP

 Vistos.

REF. 49: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pretendendo 

REDISCUTIR matéria já decidida em mais de uma oportunidade pelo Juízo.

Intimada para manifestação (efeito infringente pretendido), a parte 

embargada defendeu a improcedência dos embargos.

Vieram conclusos os autos. É o relatório. Fundamento e decido.

Os Embargos de Declaração visam (i) esclarecer a decisão, eliminando-lhe 

obscuridades ou contradições; (ii) integrar a decisão, suprindo-lhe 

omissões; ou (iii) corrigir erros materiais contidos na decisão.

Entretanto, o que não se admite é o emprego puro e simples dos embargos 

declaratórios com o escopo de se rediscutir aquilo que o juiz decidiu. 

Nesse caso, afirma-se que se trata de caráter puramente infringente. Em 

regra, quando isso acontecer, os embargos deverão ser rejeitados.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos manejados.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36103 Nr: 2658-83.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILCAR TOBIAS, Cacilda Rondelli Tobias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIN RAMPELOTTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA HELENA 

MANZANARES SOUTO - OAB:199322/SP, MARCELLINO SOUTO - 

OAB:58066/SP, RICARDO VIDAL - OAB:2679/O, SALATIEL CANDIDO 

LOPES - OAB:132010/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682/B

 Vistos.

REF. 108: Trata-se de Embargos de Declaração opostos em razão de 

alegada omissão no que tange ao recolhimento de custas pela parte 

contrária (matéria já decidida em mais de uma oportunidade pelo Juízo).

Intimada para manifestação (efeito infringente pretendido), a parte 

embargada defendeu a improcedência dos embargos.

Vieram conclusos os autos. É o relatório. Fundamento e decido.

Os Embargos de Declaração visam (i) esclarecer a decisão, eliminando-lhe 

obscuridades ou contradições; (ii) integrar a decisão, suprindo-lhe 

omissões; ou (iii) corrigir erros materiais contidos na decisão.

Entretanto, o que não se admite é o emprego puro e simples dos embargos 

declaratórios com o escopo de se rediscutir aquilo que o juiz decidiu. 

Nesse caso, afirma-se que se trata de caráter puramente infringente. Em 

regra, quando isso acontecer, os embargos deverão ser rejeitados.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos manejados.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58077 Nr: 2269-59.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AMORIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie-se ao Secretário de Saúde municipal para indicar médico, no prazo 

de 10 dias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50141 Nr: 2684-76.2017.811.0079

 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: JBDS, LMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF41: Providencie-se o necessário para a realização do exame pela 

Rede Pública, impulsionando o feito, independentemente de nova 
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conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58921 Nr: 2687-94.2018.811.0079

 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: MÁRCIA RODRIGUES VALADARES, VALFLIANA 

DORALICE VALDIVINA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITA MUNICIPAL INTERINA: LUZIA NUNES 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, 

enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

necessárias.

2. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito.

3. Postergo a apreciação do pedido liminar para momento posterior à 

juntada das informações, de modo que estarão presentes maiores 

elementos que permeiam a controvérsia.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58956 Nr: 2712-10.2018.811.0079

 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: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, PAULO CÉSAR DA SILVA AVELAR - 

OAB:21334/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SECRETARIA: APENSAR AOS AUTOS DE Cód. 42354.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Postergo o pedido liminar para momento posterior à contestação, visto que 

inexistem elementos probatório concretos a ensejar a revisão dos 

alimentos fixados em juízo.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59054 Nr: 2738-08.2018.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR BATISTA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Emendar a petição inicial, no prazo legal, visto que constam documentos 

ilegíveis apresentados. Além disso, concedo o prazo de 30 dias para que 

a parte autora apresente decisão administrativa RECENTE que trate do 

pedido formulado, eis que a decisão administrativa mencionada se revela 

consideravelmente antiga (ano de 2016).

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59087 Nr: 2755-44.2018.811.0079

 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: MERCIONINA BARBOSA DE FREIRAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Emendar a petição inicial, no prazo legal, juntando aos autos cópia da 

decisão administrativa que indeferiu o requerimento objetivando o mesmo 

benefício requerido em juízo, visto que os requisitos legais do benefício de 

amparo social pretendido em juízo e o auxílio-doença concedido 

administrativamente são distintos.

Aguarde-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-03.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JULIANA LAURINDA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo nº. 1000060-03.2018.8.11.0079 C E R T I D Ã O Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte Reclamante da designação de audiência de conciliação 

designada para o dia 24/10/2018, às 14h30m (MT) Ribeirão Cascalheira, 

03 de setembro de 2018.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35823 Nr: 320-86.2015.811.0052

 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: Cleidimar Lino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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 comparecer perante esta 

escrivania, a fim de retirar a Certidão de Nascimento Retificada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45516 Nr: 1678-18.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Aparecido Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo n.º 1678-18.2017.811.0052 – Código: 45516

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de ELSON APARECIDO MENDES.

A pena privativa de liberdade foi substituída a pena privativa de liberdade 

por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária 

e prestação de serviço a comunidade ou entidades públicas, a qual terá a 

mesma duração da pena privativa de liberdade.

À ref. 4, foi determinado que prestação de serviços a comunidade seria 

realizada junto à Secretaria de Obras de Rio Branco/MT. Na mesma 

audiência, fixou-se a pena pecuniária em 2 (dois) salários mínimos a 

serem pagos ao Conselho da Comunidade.

Realizado o cálculo de pena (ref. 7), o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou 

ciência, enquanto a defesa requereu a alteração do local de prestação de 

serviços à comunidade para a Secretaria de Obras de Lambari D’Oeste, 

tendo em vista que o réu reside lá (ref. 24).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do requerimento da defesa e tendo em vista que, apesar de 

intimado (ref. 16), não o reeducando não efetuou o pagamento da pena 

pecuniária, DESIGNO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA para o dia 18 de outubro 

2018, às 14 horas, a fim de que seja regularizada a execução da pena.

Determino:

1- Intime-se o reeducando da designação de audiência admonitória. No 

ato, o senhor oficial de justiça DEVERÁ COLHER SEU CONTATO 

TELEFÔNICO.

2- Realize-se novo cálculo de pena, utilizando-se o sistema MGP.

3- Intime-se a defesa e cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43294 Nr: 8900-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Nilo de Oliveira Zanol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 8900-19.2016.811.0052 – Código 43294

Vistos...

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de PABLO NILO DE OLIVEIRA.

Diante da certidão, de ref. 15, e Cota Ministerial, de ref. 18, determino que 

o Oficial de Justiça Maurício Pereira Barros certifique o número do telefone 

pelo qual entrou em contato com o reeducando. Determino também que se 

intime o advogado Dr. MARCELO VIARO BARROSO para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe o endereço de PABLO NILO DE OLIVEIRA.

Após, vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43025 Nr: 366-07.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo n.º 366-07.2017.811.0055 – Código: 43025

Vistos...

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de LUCIANO NOGUEIRA DOS SANTOS.

Tendo em vista que, nesta Comarca, o comparecimento dos reeducando é 

ao balcão da Secretaria da Vara, altero o “item IV” da audiência 

admonitória, de forma que LUCIANO NOGUEIRA DOS SANTOS deverá 

comparecer QUINZENALMENTE, até às 19 horas, na SECRETARIA DA 

VARA para assinatura do livro de controle de comparecimento, 

permanecendo as demais condições da forma como foi determinado pelo 

juízo da Terceira Vara Comarca de Barra do Bugres.

1- INTIME-SE o reeducando para que dê início ao cumprimento da pena.

2- Determino que seja realizado o cálculo da pena.

3- INTIME-SE o advogado nomeado (ref. 7) e dê-se vista ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste em relação ao cálculo.

4- Após, à conclusão.

Expeça-se o Necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38365 Nr: 46-88.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir José de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, 

combinado com o artigo 110, do Código Penal e, ainda, em face do 

disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal, considerando que o 

presente encontra-se PRESCRITO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

ESTATAL em face de EDSON PEREIRA VIEIRA, em razão de ter ocorrido a 

prescrição da pretensão executória.Transitada em julgado esta 

SENTENÇA, o que deverá ser certificado pela Sr. Gestor Judiciário, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias do presente feito e em 

seguida, ARQUIVEM-SE os autos.Determino ainda:1- Realiza-se novo 

cálculo de pena, em relação à guia juntada à ref. 24;2- Intime-se a defesa 

e dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que, sucessivamente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem em relação ao novo cálculo;3- 

Após, à conclusão.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10807 Nr: 141-65.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simeão Salmeron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Autos: 141-65.2009.811.0052 – Código: 10807

Vistos...

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de SIMEÃO SALMERON.

Cumpra o requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 9), juntando-se o 

controle de comparecimento do reeducando em juízo entre os períodos de 

29/11/2016 e 23/02/2017.

Após, vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48571 Nr: 3207-72.2017.811.0052

 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 Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Jesus de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT - 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41601 Nr: 1725-26.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucival Mazete Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Em consonância, NOMEIO como defensor dativo o Dr. CARLOS ROBERTO 

DOS SANTOS, OAB/MT n. 5701-A, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. Destaco que os honorários 

advocatícios serão arbitrados por ato, observando-se o teto máximo e o 

regime de cumprimento constante na tabela OAB/MT, bem como de acordo 

com o zelo despendido e a complexidade que a causa requer.Determino 

ainda:1- INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do reeducando LUCIVAL MAZETE 

SILVA, neste processo, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

comprovante de endereço de sua família em Mirassol D’Oeste, a fim de 

que seja viabilizada a remessa deste executivo para aquela Comarca;2- 

INTIME-SE pessoalmente o Advogado ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA 

desta decisão, consignando que caso reitere conduta desidiosa em sua 

atuação como defensor nomeado, será excluído da lista de defensores 

dativos desta Comarca;3- Apresentado o comprovante de endereço 

solicitado no “item 1”, DÊ-SE vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Caso 

transcorra o prazo “in albis”, à conclusão.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40685 Nr: 1197-89.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderli Galo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 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 defesa para no prazo legal, manifestar sobre o 

cálculo de Ref. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49680 Nr: 81-77.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Denilda Elias Ribeiro, Luis Gustavo Ribeiro Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benilton Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-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 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39720 Nr: 687-76.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ronaldo da Silva Francalino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 687-76.2016.811.0052 – Código 39720

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 28 DE SETEMBRO DE 

2018, ÀS 17H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40589 Nr: 1137-19.2016.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jéslei Gabriel Braga Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O

 Código 40589

Vistos etc.,

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença que homologou 

judicialmente o acordo entabulado entre as parte (título executivo judicial), 

nos termos do artigo 515, II e III, do CPC, DETERMINO:

Por todo exposto,

1. Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE SENTEÇA.

2. INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.

 3. Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65647 Nr: 719-44.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE DEUS NUNES, ESPOLIO ORIVALDO 

NUNES, JUCILENE JOAQUIM COSME NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o exequente para que promova o prosseguimento da 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63455 Nr: 1976-41.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio da Guia Neponoceno, Benedito João da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o exequente, para manifestação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69013 Nr: 2289-65.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enevail Gonçalo da Silva, Adão Agostinho de 

Almeida, Arilson Marcos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:6730/0, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:6963/O, Nadja Bairros Martins - OAB:21491-0, 

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, e decisão de ref: 299, 

impulsiono os autos para intimar a patrona do réu Adão Agostinho de 

Almeida, para apresentar alegações finais, no prazo improrrogável de (5) 

cinco dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-58.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MODESTO DE SOUZA (REQUERENTE)

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUINO MANOEL GOMES (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de dezembro de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 3346 Nr: 288-35.2002.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIELE MAGALHÃES GOMES DA SILVA, ANA 

NILZA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Martins - OAB:8498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Emílio Bianchi Neto - 

OAB:P.E.

 Vistos em correição.

1. CUMPRA-SE, na íntegra, o despacho/decisão/sentença que se acha 

pendente de cumprimento nos autos.

 2. Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69339 Nr: 979-29.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SEBASTIÃO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Intimação das partes para que no prazo legal apresente as contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 5244 Nr: 60-89.2004.811.0053

 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: ÉRIKA DRUMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES CABRAL DA SILVA, ASCENDINO 

LEITE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bento Epifânio da Silva Filho - 

OAB:9461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Fernando F. Von 

Kirchenheim - OAB:6.706, Valmiro Antonio Pinheiro da Silva - 

OAB:9.331

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de desarquivamento.

 Nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, remetam-se os autos 

ao arquivo, com baixa na distribuição.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68889 Nr: 675-30.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARQUES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente a 

impugnação a contestação proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69335 Nr: 976-74.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripa Rosa Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Ciência da interposição do agravo de instrumento (ref. 23). Nada a 

reconsiderar.

AGUARDE-SE o julgamento do agravo de instrumento interposto.

Às Providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-72.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JUNIOR XAVIER (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de setembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-03.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

VIVIANE FERNANDES DE MELLO (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, 3 de setembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010485-53.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA APARECIDA DE ALVARENGA OLIVEIRA (REQUERENTE)

M. A. M. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 3 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-62.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARINEIDE ALVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de setembro de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-83.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

ADALGIZA MARIA DE SOUZA FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 3 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-05.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO ALAILTON DA SILVA FONTES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 3 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-04.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ISRAEL COSTA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 3 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000245-90.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

MAYARA ROBERTA DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE ROSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

Por determinação do MM Juiz de Direito Alexandre Paulichi Chiovitti, e nos 

termos do art. 535 § 3.º Inciso II do NCPC, em virtude de sentença 

transitada em julgado, proferida nos autos de nº Pet 

1000245-90.2016.8.11.0053 PJE, que tem como partes MAYARA 

ROBERTA DA SILVA CORREIA X SANTO ANTONIO DO LEVERGER 

PREFEITURA, INTIMO DESTA E REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a 

seguir descritos em favor do Exequente MAYARA ROBERTA DA SILVA 

CORREIA, que deverá ser efetuado por meio do recolhimento das guias 

pertinentes, sendo o valor líquido transferido via depósito judicial, com guia 

emitida no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br>serviço>depositojudicial, 

e os impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamentos adiante e anexo. Consigno que o pagamento 

deverá ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento 

desta requisição, sob pena de sequestro, devendo os respectivos 

comprovantes ser juntados aos autos tão logo ocorra a quitação. 

(PLANILHA ANEXA) Santo Antônio do Leverger, 3 de setembro de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-53.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARLUCE XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 3 de setembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55739 Nr: 772-72.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORGIVAL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 

SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO - FENASEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55369 Nr: 463-51.2014.811.0039

 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): EDINA APARECIDA DOS SANTOS, PEDRO 

FRANCISCO BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OULICES 

DE OLIVEIRA - OAB:12561

 AUTOS Nº 463-51.2014.811.0039

CÓDIGO 55369

Vistos em correição.

Certificada a tempestividade (f. 341), RECEBO o recurso de apelação 

interposto pela Defesa dos réus EDINA APARECIDA DOS SANTOS e 

PEDRO FRANCISCO BRANDÃO, uma vez que preenche os requisitos de 

admissibilidade (f.335).

 Dê-se vistas dos autos à Defesa para apresentar as razões recursais, 

no prazo legal. Com a vinda das razões, intime-se o Ministério Público para 

apresentar as respectivas contrarrazões, também no prazo legal.

Decorrido todos os prazos e certificada a intimação dos réus, remetam-se 

os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

apreciação, com as nossas homenagens, sendo desnecessária nova 

conclusão dos autos a esta Magistrada.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54360 Nr: 2122-32.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA ALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a contradição da sentença de fl. 

168. No entanto, mantenho a HOMOLOGAÇÃO dos valores no 

cumprimento de sentença que foram devidamente apresentados pelo 

Contador Judicial conforme fl. 160.Destarte, permanece inalterada a 

sentença vergastada.No mais, DETERMINO que o benefício da parte 

exequente que fora cessado de forma indevida conforme consta na 

juntada da autora fl 174, seja restabelecido sob pena de desobediência. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de agosto de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19756 Nr: 2963-03.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RUIZ MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, NEULA DE 

FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a contradição da sentença de fl. 

263.No mais, mantenho a HOMOLOGAÇÃO dos valores no cumprimento 

de sentença que foram devidamente apresentados pelo Contador Judicial 

conforme fl. 242 a 248.Destarte, permanece inalterada a sentença 

vergastada.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24500 Nr: 123-15.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS TEIXEIRA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a decisão de fl. 270 e, DETEMINO 

que ambos os requisitórios sejam encaminhados para o Tribunal Federal 

da 1ª Região.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 30 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15865 Nr: 1560-33.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA DE SOUZA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1560-33.2007.811.0039.

Código nº. 15865.

Vistos em correição.

Determino que se dê vista a parte autora para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52736 Nr: 492-38.2013.811.0039

 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: GUSTAVO TOSTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVAIR DONIZETE RONCOLETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, MIRIAN COSTA CARDOSO 

- OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELA MARQUES 

ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6.896 OAB-MT, MURILO CASTRO DE 

MELO - OAB:11.449, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6667

 Autos nº. 492-38.2013.811.0039.

Código nº. 52736.

Vistos em correição.

Defiro pleito retro fl. 416, determino a intimação pessoal no prazo de 15 

(quinze) dias do representante da parte requerida para que se manifeste 

neste feito e requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24668 Nr: 287-77.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA HEROMILDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 287-77.2011.811.0039

CÓDIGO 24668

Vistos em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por APARECIDA 

HEROMILDA DOS SANTOS em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

 Às fls. 147/150 a parte requerente apresentou a peça de cumprimento de 

sentença devidamente acompanhada dos cálculos.

A parte requerida, embora devidamente intimada conforme certidão de fl. 

154, nada manifestou a respeito do cálculo apresentado pela autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte requerente, conforme fls. 

149/150, apresentou devidamente o cálculo no valor de R$ 24.804,47 

(vinte e quatro mil oitocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) 

referente às verbas pretéritas e R$ 2.157,46 (dois mil cento e cinquenta e 

sete reais e quarenta e seis centavos) referente aos honorários 

advocatícios, bem como, conforme certidão de fl. 154, embora 

devidamente intimada, a parte requerida nada manifestou.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

às fls. 149/150, no valor de R$ 24.804,47 (vinte e quatro mil oitocentos e 

quatro reais e quarenta e sete centavos) referente às verbas pretéritas e 

R$ 2.157,46 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e seis 

centavos) referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 30 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51196 Nr: 1079-94.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26110 Nr: 1728-93.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630/MT, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Mantenho a decisão agravada em seus próprios fundamentos, aguarda-se 

decisão do agravo de instrumento interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12602 Nr: 338-64.2006.811.0039

 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: CODN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT, HAMILTON RUFO JÚNIOR - OAB:MT-8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17504 Nr: 669-75.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FORTUNATO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo.

Certifique-se e às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26086 Nr: 1704-65.2011.811.0039

 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: DEGMARCOS MACEDO DE OLIVEIRA, MANOEL ALVES 

PINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA DE MENEZES - 

OAB:MT 8620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 AUTOS Nº 1704-65.2011.811.0039

CÓDIGO 26086.

Vistos em correição.

 Em detida análise dos autos, verifico que o petitório de folhas 297/303, 

trata-se de uma ação rescisória, tendo como destinatário competente o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Assim, DETERMINO que a 

secretaria realize o desentranhamento da referida peça, devolvendo os 

mesmos a subscritora para que esta tome as providências que entender 

cabíveis.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54282 Nr: 2047-90.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ 3.511,23 

(três mil, quinhentos e onze reais e, vinte e três centavos) referente às 

verbas pretéritas e R$ 2.769,63 (dois mil, setecentos e sessenta e nove 

reais e, sessenta e três centavos) referentes aos honorários 

advocatícios. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Ademais, oficie-se o Gerente Executivo do INSS para que proceda 

no prazo de 30 (trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor 

da parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de 

concessão ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando 

a devida implantação do benefício concedido nos autos.Para tanto, 

encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos pessoais da parte 

autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou nascimento e/ou 

óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes autos.Após, intime-se 

a parte autora para que requeira o que entender de direito, no prazo 

legal.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21432 Nr: 1628-12.2009.811.0039

 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: APARECIDO PRADO CARVALHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. M. FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDLENIO XAVIER BARRETO - 

OAB:SP 270.131

 AUTOS Nº 1628-12.2009.811.0039

CÓDIGO 21432

Vistos em Correição.

Defiro pleito retro.

DETERMINO a expedição de ofício ao cartório de protestos da comarca de 

São José do Rio Preto/SP para a inclusão do registro de protesto judicial 

em nome do executado, notificando-o ainda que terá o prazo de 15 

(quinze) dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento da presente decisão.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25400 Nr: 1019-58.2011.811.0039

 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: OLINDA SILVESTRE PRAXEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - 

OAB:20.246, LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353/O, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1019-58.2011.811.0039

CÓDIGO 25400

Vistos em Correição.

Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da 

parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão 

ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56555 Nr: 1375-48.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO VASCONCELOS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1375-48.2014.811.0039

CÓDIGO 56555

Vistos em Correição.

Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas à implantação do benefício concedido 

em favor da parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de 

concessão ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando 

a devida implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88761 Nr: 1959-76.2018.811.0039

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DOMINGOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:MT 19991/O

 AUTOS Nº 1959-76.2018.811.0039

CÓDIGO 88761

Vistos.

 Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de JOEL DOMINGOS DE SOUZA, 

pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 306, caput, do 

Código de Trânsito Brasileiro.

Foi condutor/testemunha Angelo Carvalho de Faria e testemunha Paulo do 

Carmo Lima tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, 

condutor, testemunhas e conduzido, estando o instrumento devidamente 

assinado por todos.

Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos 

constitucionais do flagrado, bem como a nota de culpa.

Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 
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302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que o crime praticado pelo indiciado é passível de fiança, 

foi concedida a soltura do autuado pela Autoridade Policial, mediante o 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este correspondente ao 

que foi arbitrada a fiança.

 Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular 

a peça, razão porque HOMOLOGO a prisão em flagrante ora comunicada.

Certifique-se acerca do destino da fiança paga, nos termos do art. 1.468 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, o 

que deverá ser criteriosamente cumprido pelo Gestor Judicial.

No mais, aguarde-se a chegada do Inquérito Policial, trasladem-se as 

peças necessárias e, após, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113234 Nr: 4008-70.2018.811.0078

 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: LPS, EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

SEM CUSTAS.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113233 Nr: 4007-85.2018.811.0078

 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: NTDR, LDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

SEM CUSTAS.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113235 Nr: 4009-55.2018.811.0078

 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: SVB, URR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 
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inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

SEM CUSTAS.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113232 Nr: 4006-03.2018.811.0078

 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: KJFN, AHDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

SEM CUSTAS.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112990 Nr: 3850-15.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LM, mfb

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se as partes a fim de quitar as custas judiciais e taxas judiciárias, 

no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, 

após conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103069 Nr: 3167-12.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 Fica a parte intimada, por intermédio de seu advogado legalmente 

constituído, num prazo de 05 (cinco) dias para manifesta-se acerca do 

parecer do órgão Ministerial, assentado em ref. 99.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 94791 Nr: 2491-98.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS BISPO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Fica a parte intimada, por intermédio de seu advogado legalmente 

constituído, dentro do prazo lega para apresentar Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109834 Nr: 1980-32.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMACIO COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Fica a parte intimada, por intermédio de seu advogado legalmente 

constituído, dentro do prazo legal, para que – caso queira, apresentar as 

contrarrazões da apelação manejada pelo órgão Ministerial contida em ref. 

49.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 31869 Nr: 961-74.2007.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DOS SANTOS MARATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ROCHA DE ALMEIDA - 

OAB:10.881/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A/MT, 

FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15758-A MT, WILSON ROBERTO 

PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora já recebeu todos os valores 

depositados nos autos, bem como a sentença proferida nos Embargos a 

Execução Código 78984, constato que o presente feito já atingiu a sua 

finalidade.

Desta forma, proceda o seu arquivamento com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78984 Nr: 2607-75.2014.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA DOS SANTOS MARATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 Posto isso, rejeito os embargos opostos, o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas e despesas processuais 

pela parte embargante.Deixo de condenar a embargante em honorários 

sucumbenciais eis que a parte embargada mesmo devidamente intimada 

não se manifestou em nenhum momento nos presentes 

embargos.Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações legais.Traslade-se cópia da presente decisão aos 

autos código 31869.Expeça-se o necessár io.Publ ique-se . 

Intimem-se.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 87594 Nr: 119-79.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MALHEIROS PERUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETO WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS ALVES DE 

MENEZES - OAB:40387 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B, INDIAMARA CONCI DAL'MASO - OAB:MT 10.888

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLETO WEBLER 

consoante referência 49.

A parte embargante alega haver omissão e obscuridade quanto à 

fundamentação da sentença prolatada à ref. 45.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Da leitura da decisão embargada não se observa a existência de omissão, 

contradição ou obscuridade.

Isso porque constou claramente da sentença a fundamentação que levou 

a prolação de sentença parcialmente favorável a parte autora.

Saliente-se que os embargos declaratórios não se prestam a veicular 

insatisfações quanto ao conteúdo da sentença embargada. Não são via 

processual para reexame do decidido ou dos elementos e provas dos 

autos. Têm a sua finalidade direcionada e limitam-se a corrigir defeitos 

inerentes à sentença embargada. Visando aperfeiçoá-la, sanando 

obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a 

forma desses pretensos vícios.

Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria.

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença.

INTIME-SE.

P.R.I.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109406 Nr: 1654-72.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDS, GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES 

- OAB:2542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre CELIANE CASTRO 

DE SOUZA e GEORGETO DA SILVA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Acordo entabulado entre as partes perante advogado constituído 

referente à guarda das filhas menores JANE KELLY CASTRO DE SOUZA 

DA SILVA e MAYSA CASTRO DE SOUZA DA SILVA requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Expeça-se o termo de guarda das menores em favor de GEORGETO DA 

SILVA.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Custas já devidamente recolhidas pelos autores.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100600 Nr: 1978-96.2017.811.0078

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ROSNE RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Busca e Apreensão, proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS, em desfavor de VILMAR ROSNE RICARDO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em 05/05/2018, a parte autora requereu a desistência da Ação nos termos 

do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

O próprio autor manifestou interesse em desistir por desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Sendo assim, verifica-se que não existe mais razão para continuidade da 

demanda, diante da perda do objeto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 559 de 571



Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-55.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVANILDO SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 22/10/2018 às 

13h00min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-40.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVANILDO SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 22.10.2018 às 13h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-25.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DORIS NUBIA CORREIA RECIFE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 29/10/2018 às 13h40min na sede 

deste Juizado Especial.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23003 Nr: 875-11.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Angelo Pasinato, Teresinha Inês Zaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668, 

Daniel Batista de Aguiar - OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari 

- OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - 

OAB:17554/O, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477, Sandra Satomi 

Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação das partes, 

nas pessoas de seus advogados, para comparecerem à audiência 

instrutória designada pelo Juízo Deprecado da Vara Especializada de 

Familia e Sucessões de Sinop-MT, que se realizará no dia 11/10/2018, às 

15h30min., no endereço: Praça dos Três Poderes, nº 175, Bairro: Centro, 

Sinop-MT, conforme Ofício nº 1022/2018, juntado aos autos às 

fls.359/360.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27393 Nr: 612-71.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnestina Luiza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.

Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 1.010, § 2º, do CPC.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1ª Região 

(art. 1.010 § 3º do CPC).

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25000 Nr: 268-27.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DO CARMO RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezequiel Lopes dos Santos - 

OAB:24.052, Leonardo Dias Ferreira - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.

Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 1.010, § 2º, do CPC.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1ª Região 

(art. 1.010 § 3º do CPC).

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21284 Nr: 651-10.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Vieira dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.

Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 1.010, § 2º, do CPC.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1ª Região 

(art. 1.010 § 3º do CPC).

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-97.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEIVA FARTO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO BERTOLO (EXECUTADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a parte embargada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste quanto aos embargos opostos nos autos, sob pena de 

preclusão. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-84.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA APARECIDA PONZIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, ciente do montante depositado 

nos autos pela parte requerida, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, 

mormente informando se concorda, sob pena de preclusão. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-85.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (ADVOGADO(A))

VIVIANI RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO ROSSI (ADVOGADO(A))

PATRICIA MOREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. I - RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado nos autos, o 

qual, é TEMPESTIVO, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos 

do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95. II - DEFIRO os BENEFICIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, consignando 

ao recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é 

inerente, se for o caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a 

COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos 

que autorizaram a concessão do referido beneficio, conforme disposição 

do artigo 98, §3º, do CPC/15. III - INTIME-SE a parte requerida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. E uma vez 

transcorrido o prazo das contrarrazões, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-14.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

RODOLFO RODRIGO ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. I - RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado nos autos, o 

qual é TEMPESTIVO, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos 

do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95. II - INTIME-SE a parte requerida 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. E 

uma vez transcorrido o prazo das contrarrazões, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 44475 Nr: 589-88.2014.811.0108

 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): JOVINO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 9.935-A, Patricia Mariano da Silva - OAB:OAB/MT 

11.279-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte embargada, por 

seu procurador para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto aos 

calculos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24767 Nr: 1043-10.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES POMPILIO MANFRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que o recurso de apelação do requerido é 

tempestivo, razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se em contrarrazões de recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59806 Nr: 2217-10.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59121 Nr: 1813-56.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FRANCISCA ESMERIO SIRIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58515 Nr: 1451-54.2017.811.0108

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de intimação sem manifestação do autor 

nos autos quanto ao recolhimento das custas de diligência de oficial de 

justiça para cumprimento, razão pela qual promovo a intimação novamente 

da parte autora por seu procurador, para no prazo de 05 dias dar 

andamento ao feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58656 Nr: 1510-42.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério José Morandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECIR DA SILVA, Julio Cesar Ferraz, 

LOACIR TECCHIO, Ivone Lucia Martelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT0011538O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reimpulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 827,08 (oitocentos e vinte e sete 

reais e oito centavos), em favor da Oficial de Justiça Pamella Daiane 

Meinerz, 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, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24149 Nr: 423-95.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam de Matos Borges 

Ruginski - OAB:MT0013462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS PULIDO GUADANHIN 

- OAB:MT 11.006-B

 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.: 63579 Nr: 1394-02.2018.811.0108

 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: AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CRISTINA WALTER - 

OAB:16136/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64942 Nr: 2247-11.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Dias Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, 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. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65097 Nr: 2345-93.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.B. AGRO INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, 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. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-42.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 25/09/2018, às 

16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-42.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 25/09/2018, às 

16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-27.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 25/09/2018, às 

16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-27.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 25/09/2018, às 

16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-09.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GLAUCIA GOERGEN (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 02/10/2018, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-59.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSELI APARECIDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 16/10/2018, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-21.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MIRCIA DE SOUZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 16/10/2018, às 

14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-21.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MIRCIA DE SOUZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 16/10/2018, às 

14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-13.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 16/10/2018, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-95.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 16/10/2018, às 

14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-80.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 16/10/2018, às 

15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-50.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 16/10/2018, às 

15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-79.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGINA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 16/10/2018, às 

15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-64.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MOREIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 16/10/2018, às 

16h00min.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51299 Nr: 1252-77.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELINO PAULO LOHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isto, acolho em parte a impugnação aos cálculos apresentada 

às fls. 35/39.Determino sejam os presentes autos remetidos ao contador 

do Juízo, para que proceda aos cálculos nos termos desta decisão.Após, 

intimem-se as partes para manifestarem sobre o referido cálculo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sendo si lêncio interpretado como 

concordância.Depois, conclusos.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52169 Nr: 853-14.2013.811.0085

 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: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO CRISTIANO DURKS, OTMAR IVO 

DURKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - OAB:4660, 

ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B/MT, CAMILA STOFELES CECON 

SANTANA - OAB:16.258-B/MT, ELOANE VALENTIN ENVANGELISTA - 

OAB:OAB/MT 20645-O, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Autos n° 853-14.2013.811.0085 (Código 52169)

Requerente: Guimarães Agrícola LTDA

Requerido: Eleandro Cristiano Durks e Otmar Ivo Durks

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida ajuizou a ação 

autônoma de nulidade sob o Código 55813, em apenso.

 Pois bem. A existência de questão prejudicial que constitui objeto principal 

de outro processo pendente, bem como quando a sentença de mérito 

depender do julgamento de outra causa, faz-se necessária a suspensão 

do processo principal, a fim de que se evite por parte do juízo a prolação 

de decisões conflitantes.

 Sendo assim, DEFIRO o petitório de fl. 137 e DETERMINO a suspensão 

destes autos, até julgamento da demanda sob o Código 55813, com fulcro 

no art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil.

Proceda-se esta Serventia do juízo com as baixas necessárias, tendo em 

vista tratar-se de Meta 2 do CNJ.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 31 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50130 Nr: 21-15.2012.811.0085

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON JOÃO COMACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte requerente e, 

por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento do valor de R$ 

73.002,83 (setenta e três mil, dois reais e oitenta e três centavos), 

corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de 

juros legais de 1% ao mês desde a citação.Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC.Custas pagas (f. 33/36).Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa face (art. 85, §2º, III e IV, do CPC), observando-se a 

reserva dos honorários do patrono que ingressou com a ação (f. 

86/87).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38497 Nr: 1058-48.2010.811.0085

 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: J. S. DA CRUZ FERREIRA CONFECÇÕES - ME, JOELMA 

SIQUEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. DE BRIDA FLORICULTURA-ME, 

CONFECÇÕES BRIX LTDA, VERBA EXTRA IMPORTAÇÃO LTDA, W. A. 

ROUPAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA TIETZ - 

OAB:OAB/MT-9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:OAB/MT Nº12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FONTOURA BAGANHA 

- OAB:13050 OAB/MT, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT, LUCIANO FONTOURA BAGANHA - OAB:12644/MT, 

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - OAB:13735/MT, THIAGO 

VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 Ante o exposto, não encontrando arrimo para reconhecer o pretenso 

direito suscitado pela parte requerente, revogo a antecipação dos efeitos 

da tutela e, por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a ação. JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.CONDENO o requerente ao pagamento das 

custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o sobre o valor da ação, nos 

termos do artigo 85, § 2º e do CPC/2015. Contudo, a exigibilidade de tais 

despesas ficará suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/2015, ante 

o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (f. 28/30).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53380 Nr: 493-45.2014.811.0085

 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: FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA, ALEXANDRE 

MACIEL DA SILVA, ELAINE MAISA MACIEL, FLMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324 OAB/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, 

para:a)CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos 

materiais (alimentos indenizatórios) na forma de pensão, nos termos do 

artigo 948, II do Código Civil, no valor correspondente a 2/3 (dois terço) do 

salário percebido pela vítima (R$ 3.000,00), sendo devido desde a data do 

óbito de João Rodrigues da Silva (16/06/2013) até a data em que os 

requerentes Fernanda e Alexandre completarem 25 anos de idade. As 

parcelas retroativas deverão ser pagas de uma só vez, na fase de 

cumprimento de sentença, excluindo-se o período em que houve o 

pagamento de alimentos provisionais. As parcelas vincendas deverão ser 

pagas até o dia 10 (dez) de cada mês, até o termo final da obrigação. 

Sobre tais valores deverá incidir correção monetária desde a data do 

evento danoso (Súmula 43 do STJ). Com relação aos juros de mora, estes 

serão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, para as parcelas 

vencidas e, a partir de cada inadimplemento, para as parcelas vincendas. 

b)CONDENAR o requerido ao pagamento de compensação por danos 

morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos 

autores, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data 

desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento 

danoso (Súmula 54/STJ).Fica mantida a Hipoteca Judiciária deferida às fls. 

234/235, para constituição de capital do imóvel descrito na matrícula nº 

2124 do CRI desta Comarca, a fim de assegurar o cumprimento das 

prestações, além de garantir o adimplemento da obrigação.Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52195 Nr: 879-12.2013.811.0085

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PORTELA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER SOCIEDADE ANÔNIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13245/A

 Processo nº 879-12.2013.811.0085 (Código 52195)

Requerente: Antônio Portela de Brito

Requerido: Banco Santander Sociedade Anônima

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de “ação de indenização por danos morais” movido por Antônio 

Portela de Brito, em face de Banco Santander S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O feito foi julgado parcialmente procedente às fls. 56/58.

Apelação à f. 61/73 e acórdão negando provimento ao recurso à f. 

92/101.

Às fls. 102/103 as partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial, 

pugnando pela extinção do processo.

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 estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e consequente extinção da presente ação.

Assim sendo, 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. 

102/103, 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 Código de Processo Civil.

Custas pagas (f. 22/23).

Transitada em julgado, arquivem-se após as baixas e anotações 

necessárias.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 31 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62790 Nr: 7-21.2018.811.0085

 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: VALMINA GEORGETE DE MELO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANA AMANCIO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7-21.2018.811.0085 (Código 62790)

Requerente: Valmina Georgete de Melo Rocha

Requerido (s): Município de Terra Nova do Norte e Estado de Mato Grosso

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de “ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de 

urgência” ajuizada por Valmina Georgete de Melo Rocha, em desfavor do 

Município de Terra Nova do Norte e Estado de Mato Grosso, objetivando o 

fornecimento do medicamento Codaten (diclofenáco sódico 50 mg e 

fosfato de codeína 50 mg).

Parecer do NAT à f. 50.

Determinada a intimação da parte autora para comprovar a solicitação do 

medicamento junto ao órgão responsável do município (f. 31), esta se 

manifestou às fls.32/35, informando o acolhimento do pedido administrativo 

e pugnando pela extinção do feito, ante a perda do objeto da ação.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Como é cediço, o interesse de agir, traduzido pela necessidade ou pela 

utilidade da tutela jurisdicional, que é um requisito prévio de admissibilidade 

do exame da questão de mérito, deve existir tanto no momento do 

ajuizamento da ação, bem como durante toda a demanda, inclusive no 

instante em que a sentença é prolatada.

No caso dos autos, verifica-se que a requerente recebeu o medicamento 

vindicado administrativamente, ocorrendo, portando, a falta de interesse 

de agir pela perda do objeto, não restando outra alternativa senão a 

extinção do feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 31 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61507 Nr: 734-14.2017.811.0085

 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: LÚCIO BIASI, ADILSON BIASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 734-14.2017.811.0085 (Código 61507)

Requerente: Lucio Biasi

Curador: Adilson Biasi

Vistos.

LUCIO BIASI, representado pelo curador ADILSON BIASI, ajuizou a 

presente ação a fim de obter a autorização judicial para que seja firmada a 

outorga marital necessária para alienar o imóvel constante no Lote 3, 

Quadra n. 14, ZH2-004, com área de 298,27 – m², inscrito no Registro de 

Imóveis de Matupá, nº 4.309, Lv. 2-RG, pois, embora esteja alienado em 

nome da Sra. Lucia Biasi e de seu esposo Lucio, Adilson foi o responsável 

pela quitação integral do imóvel.

 Juntou documentos (fls.08/28).

Parecer do Ministério Público (fl.34/34-v).

DECIDO.

Depois do relatado na inicial e dos documentos que a instruíram, tendo 

sido demonstrada a concordância dos interessados na alienação do bem 

imóvel, e diante do parecer favorável do Ministério Público, DEFIRO A 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL para autorizar a venda do imóvel 

constante no Lote n. 03, quadra n. 14, da ZH2-004, com área de 

298,27-m², inscrito no Registro de Imóveis de Matupá sob o n. 4.309, Lv. 

2-RG, em favor de ADILSON BIASI.

Serve a cópia desta decisão como alvará/ofício, no que couber.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se

Terra Nova do Norte, 31 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60435 Nr: 146-07.2017.811.0085

 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: EDNA MARIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 146-07.2017.811.0085 (Código 60435)

Requerente: Edna Maria Gomes

Requerido: Município de Nova Guarita/MT

Vistos.

EDNA MARIA GOMES ajuizou a presente ação a fim de obter a autorização 
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judicial necessária para transferir os restos mortais de seu genitor e de 

seu irmão, Ataíde Martins e Gerson Martins, respectivamente falecidos em 

07/07/2011 e 18/04/2014, a fim de que sejam albergados no mesmo jazido 

de seu outro irmão, Gildo Martins, uma vez que é de interesse da família 

aproximar os entes familiares falecidos.

Juntou documentos (fls.08/22 e 28/38).

Parecer do Ministério Público (fl.39).

DECIDO.

Depois do relatado na inicial e dos documentos que a instruíram, tendo 

sido demonstrada a vontade dos entes familiares, a existência de espaço 

para albergar os restos mortais de Ataíde Martins e Gerson Martins, e 

diante do parecer favorável do Ministério Público, a fim de resguardar os 

direitos da personalidade, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL 

para autorizar a remoção dos restos mortais de “Ataíde Martins e Gerson 

Martins” do jazigo localizado no Cemitério Municipal de Nova Guarida. O 

translado deverá ser realizado pela Funerária Machado, com observância 

rigorosa das normas técnicas de segurança do trabalho.

Oficie-se o setor responsável da prefeitura municipal comunicando a 

transferência nos termos acima, bem como proceder às devidas 

anotações junto aos arquivos do cemitério.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder as 

averbações necessárias.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se

Terra Nova do Norte, 31 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58466 Nr: 619-27.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDER PEREIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GUIMARÃES 

COLUCCI - OAB:21671/O

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado 

EUDER PEREIRA DE MELLO, nas infrações dos delitos de receptação, 

capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal e de corrupção de 

menores, tipificado no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64712 Nr: 912-26.2018.811.0085

 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: MARILDA DE SOUZA MEDEIROS

 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:

 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. 26, 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, 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. 03/23, 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.: 64053 Nr: 577-07.2018.811.0085

 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: OSMAR DOLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 577-07.2018.811.0085 (Código 64053)

Requerente: Osmar Dolinski

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE ajuizado por Osmar Dolinski, em 

face de Instituto Nacional de Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em resumo, que se encontra 

incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula pelo auxílio doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido.

À fl. 14 fora determinada a juntada do requerimento administrativo do 

benefício almejado, bem como suspenso os autos pelo prazo de 60 

(sessenta) dias para tal desiderato.

Devidamente intimada, a parte autora aportou aos autos às fls. 15/16 o 

requerimento administrativo apresentado em 07.03.2006, informando o 

mesmo a data de cessação do benefício (25.05.2018).

Os autos vieram conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito, eis que fora 

juntada tão somente o requerimento administrativo da concessão do 

benefício, apresentado dia 07.03.2006, sendo que a parte autora postula o 

restabelecimento do benefício e/ou nova concessão do mesmo.

 Assim, ante a inépcia da inicial, o indeferimento é medida que ora se 

impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC.

Ex positis, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 

485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

 P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Terra Nova do Norte, 30 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64591 Nr: 846-46.2018.811.0085

 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
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 PARTE AUTORA: TRIZOTTO E CIA LTDA - ME, ODIMAR JOSÉ 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° 846-46.2018.811.0085 (Código 64591)

Requerente: Trizotto e Cia LTDA-ME

Representante: Odimar José 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, 30 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25090 Nr: 179-85.2003.811.0085

 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: MARIO ERD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMATTO ENGENHARIA LTDA, TELEMAT 

BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Egídio Munaretto - OAB:PR - 

3.647, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, QUECELE DE 

CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, Robson Carlos Biscoli - 

OAB:23403/PR, SILVIO LUIS TIETZ - OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 4635, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida OI S/A para que efetue, no prazo 

de 05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 1.160,00 (um mil, cento e sessenta reais), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 331/334. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) para custas e 

R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39710 Nr: 784-50.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY PORTELLA DE SOUZA - 

OAB:4296-A

 Autos n° 784-50.2011.811.0085 (Código 39710)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Ronaldo Galli

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante o aporte do Ofício n. 

34/2018/PRESIDÊNCIA. Pois bem.

 Verifica-se nos autos às fls. 88/88-v a homologação e a suspensão do 

processo até o cumprimento integral do acordo celebrado às fls. 84/87-v.

Sendo assim, DETERMINO à Serventia do juízo para que permaneçam os 

autos suspensos e, havendo posteriormente requerimentos, INTIME-SE 

pessoalmente a parte executada para constituir novo advogado nos 

autos, ante a ausência de capacidade postulatória do Senhor Ruy Portella 

de Souza.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 28 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32940 Nr: 438-75.2006.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO WALDEMAR KAISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:MT0017694O, RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A

 Autos n° 438-75.2006.811.0085 (Código 32940)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Sérgio Waldemar Kaiser

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante o aporte do Ofício n. 

34/2018/PRESIDÊNCIA. Pois bem.

 Compulsando os autos verifica-se que o increpado possui advogada 

constituída, conforme procuração de fl. 106, ao passo que consta no 

sistema Apolo e na capa dos autos a inclusão do Senhor Ruy Portella de 

Souza como causídico do mesmo.

Sendo assim, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

retifique-se a capa dos autos e atualize-se o sistema Apolo.

Após, considerando a apresentação dos memoriais finais pela acusação 

às fls. 157/159-v, INTIME-SE a douta causídica para o mesmo desiderato, 

no prazo legal.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 28 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53947 Nr: 893-59.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRASSON - 

OAB:7724/MT, Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945/MT

 Autos n° 893-59.2014.811.0085 (Código 53947)

Embargante: Ronaldo Galli

Embargado: Sady Casanotto

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante o aporte do Ofício n. 

34/2018/PRESIDÊNCIA. Pois bem.

 Compulsando os autos verifica-se que a parte autora possui advogado 

constituído, conforme procuração de fl. 84, ao passo que consta no 

sistema Apolo e na capa dos autos a inclusão do Senhor Ruy Portella de 

Souza como causídico do mesmo.

Sendo assim, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 
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retifique-se a capa dos autos e atualize-se o sistema Apolo.

Aguarde-se a realização da solenidade designada no juízo deprecado, 

conforme fl. 191 e, após, solicite-se a devolução.

Com a juntada da missiva expedida, INTIMEM-SE as partes para pugnarem 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 28 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14551 Nr: 180-70.2003.811.0085

 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: ANTONINHO CORREIA DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

TERRA NOVA LTDA, CODEMAC IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, JOÃO 

CARLOS VILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PIRES DE ANDRADE - 

OAB:7994-A, RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL BORTOLASSI - 

OAB:11471-A/MT, MARCELO PESSOA - OAB:6734 MT, PAULO 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324 OAB/MT

 Autos n° 180-70.2003.811.0085 (Código 14551)

Requerente: Antoninho Correia de Quadros

Requerido: Cooperativa Agropecuária Mista Terra Nova LTDA

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante o aporte do Ofício n. 

34/2018/PRESIDÊNCIA. Pois bem.

 Compulsando os autos verifica-se que a parte autora possui advogado 

constituído – Ronaldo Pires de Andrade, conforme procuração de fl. 08, ao 

passo que consta no sistema Apolo e na capa dos autos a inclusão do 

Senhor Ruy Portella de Souza como causídico, não detendo o mesmo 

capacidade postulatória, ante o teor do ofício retrocitado.

Sendo assim, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

retifique-se a capa dos autos e atualize-se o sistema Apolo, devendo 

atentar-se ao petitório de fl. 244 eis que os DEFIRO.

Considerando a certidão de fl. 239, INTIME-SE pessoalmente a parte autora 

para que dê regular prosseguimento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção.

Caso haja manifestação, INTIME-SE pessoalmente a parte João Carlos Villa 

para que regularize a sua representação processual, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 28 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64680 Nr: 891-50.2018.811.0085

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA BELATO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/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 SIENA 

ATTRACTIVE 1.4, chassi 9BD197132E3117718, ano/modelo 2013/2013, 

cor branca, placa OBD-2198, renavam 559861168.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.: 64645 Nr: 873-29.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, VALTER 

KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E 

TÍTULOS E DOCUMENTOS DE TERRA NOVA DO NORTE-MT, ALINE 

KATIÚSCIA DA SILVA FIDELEX, KLAYTON ANTÔNIO FIDELEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SCHENEIDER - 

OAB:OAB/MT 15345, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Aduz o autor, em síntese, que os requeridos praticaram, 

supostamente, ato ilícito ante a cobrança de emolumentos em valor 

superior ao que era devido pela prática de ato notarial. Menciona que título 

dado em pagamento, qual seja cheque n. 005854, conta corrente n. 

1.015-4, agência 3863-6, Banco do Brasil, foi recebido pelo Oficial 

Substituto do Cartório do 1º Ofício, Sr. Klayton Antonio Fidelex.Antes da 

realização do juízo de admissibilidade da demanda proposta, fase 

preliminar regulada nos parágrafos 6º a 12 do artigo 17 da Lei 8.429/1992, 

a parte autora requereu a desistência do processo, em razão da 

restituição, pelos demandados, dos valores recebidos a maior.É o sucinto 

relatório. Decido.A lei de regência das ações de improbidade administrativa 

(Lei 8.429/1992) integram aquilo que a doutrina denomina de 

microssistema de tutela de direitos coletivos, do qual a Lei da Ação Civil 

Pública (Lei 7.347/1985) e Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8078/1990) são os diplomas que contemplam as normas processuais de 

caráter mais genérico, de modo que incide estas normas gerais, salvo se 

os outros diplomas dispuserem de forma específica.Diante disto, é o caso 

de aplicar a norma prevista no artigo 5º, § 3º da Lei de Ação Civil Pública 

que dispõe no sentido de que “em caso de desistência infundada ou do 

abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro 

legitimado assumirá a titularidade ativa”.Destarte, INTIME-SE o membro do 

Ministério Público para que se manifeste sobre a assunção do polo ativo, 

se assim o entender.Sem prejuízo, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, notadamente no tocante ao ofício de fls. 22/23-v e/ou para que, 

querendo, retire as cópias cabíveis para apuração de eventual 

disfuncionalidade do agente público.Intime-se.Terra Nova do Norte, 31 de 

agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010091-71.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS DE MATOS MAGALHAES (EXEQUENTE)

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 8010091-71.2015.8.11.0077 

CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: EPAMINONDAS DE MATOS MAGALHAES Endereço: Rua 

RUA MICKAELY SCHWAAB, S/N, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, VILA 
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BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, CEP 78245-000, S/N, AEROPORTO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Endereço: Avenida DAS 

NAÇÕES UNIDAS, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas, 12901, 

14º andar , Broklin Novo, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-910 DESPACHO 

Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- 

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um 

no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Faça consignar que, decorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da 

Lei 9.099/95. 3- Expeça-se o necessário. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE/MT, 3 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53291 Nr: 87-48.2014.811.0077

 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): Alcimare Villas Boas do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos, etc.

Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência instaurado para apurar o 

crime previsto no art. 330 do Código Penal, supostamente praticado por 

ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO.

No entanto, compulsando detidamente os autos em epígrafe, verifica-se 

que o recebimento da denúncia ocorreu antes da realização da audiência 

de instrução e julgamento, de modo que os atos subsequentes não 

observaram o rito disposto na lei 9.099/95, cuja inobservância implica, no 

caso, nulidade do processo.

Assim, considerando que o recebimento da recebimento é ato nulo, 

verifico que o crime descrito na inicial acusatória possui em seu preceito 

secundário uma pena máxima de 06 (seis) meses de detenção.

Desta forma, se o fato ocorreu em 06.12.2013 e, decorridos quase 

04(quatro) anos, até a presente data o processo ainda não se findou, a 

prescrição para o crime sob apuração nos autos opera-se em 03 (três) 

anos nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal e, tendo em vista 

que não houve nenhuma causa interruptiva prevista no art. 117 do Código 

Penal, verifica-se que houve perda da pretensão punitiva estatal, eis que 

decorrido o decurso do prazo prescricional previsto na legislação penal 

pátria.

Assim, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, ambos do 

Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade de ALCIMARE VILLAS 

BOAS DO NASCIMENTO.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Intime-se. Notifique-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102058 Nr: 62-57.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE SOUZA CASTANHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B, Francislei de Souza Castanha - OAB:67.450 

OAB/PR, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:OAB/MT 13.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 Autos n. 62-57. 2014.811.0102

Código n. 102058

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por FRANCISCO DE SOUZA 

CASTANHA FILHO, em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Em audiência realizada na data de 29/06/2018 (pág. 315), a parte 

requerente pugnou pela desistência da ação. Foi determinada a intimação 

da parte requerida, para que se manifestasse quanto ao pedido de 

desistência, importando o seu silêncio em anuência. Certidão de decurso 

de prazo à fl. 324.

Vieram os autos conclusos.

 DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que estes últimos fixo em 10% do valor da 

causa (artigo 90 do CPC).

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte requerida 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.

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 30 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100003 Nr: 219-98.2012.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 219-98.2012.811.0102Código Apolo: 100003Vistos etc.Trata-se 

de ação de busca e apreensão formulada pelo Banco Bradesco S/A 

contra Alfredo de Lima Neto, com base no Decreto-Lei 911/69.A liminar foi 

deferida à fl. 36/37.O cumprimento da liminar restou infrutífero51; 81 e 

121.Instada a manifestar, a parte autora requereu, às fls. 132/134, a 

conversão da ação de busca em apreensão em execução.É o breve 

relato. DECIDO.Em análise dos autos, extrai-se que o título exequendo 

apresentado pelo autor na inicial trata-se de Cédula de Crédito Bancário. 

Ocorre que a legislação possibilita sua circulação mediante endosso 

(artigo 29, § 1° da Lei 10.931/2004), de modo que se afigura indispensável 

à apresentação do título original. Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÓPIA DO DOCUMENTO – 

NECESSIDADE DE INSTRUIR A INICIAL COM ORIGINAL DO TÍTULO DE 

CRÉDITO - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/04 – REQUISITO 

INDISPENSÁVEL – AUSÊNCIA DO PRESSSUPOSTO VÁLIDO – INÉPCIA DA 

INICIAL RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Por ser a Cédula de 

Crédito Bancário um titulo de crédito, mostra-se imprescindível a juntada 

aos autos do seu original, em razão do princípio da cartularidade, haja 

vista a possibilidade de sua circulação.(Ap 53346/2017, TJMT, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

(...)Diante disso, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos o título original, demonstrando, desta forma, ser o 

atual titular do crédito.Cumprida a determinação, conclusos.CUMPRA-SE 
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expedindo o necessário.Vera/MT, 30 de agosto de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124813 Nr: 2124-31.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINHOS RIBEIRO DA SILVA, MARIA 

TEREZINHA KACHNIASZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB-MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108307 Nr: 1494-77.2015.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se no feito requerendo o que entender necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 

 
 
PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO RESERVA DESTINADO AO 
CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA COMARCA DE MIRASSOL 
D’OESTE/MT 

 
EDITAL Nº 004/2018-GAB 
 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, 
Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei... 

 
TORNA pública a relação DEFINITIVA dos candidatos habilitados para participarem do Teste 
Seletivo de credenciamento, na forma cadastro de reserva, para Juiz Leigo do Juizado Especial 
Cível e Criminal desta Comarca, conforme disposto no Edital nº 001/18-GAB, datado de 
10/08/2018, regulado pelo Provimento 029/2014-CM, de 30/10/2014. 

 
1. COMUNICA que o teste seletivo ocorrerá no dia 16 (dezesseis) de Setembro de 
2018, com início às 8:00 (oito) horas, horário de Mato Grosso, e será realizado no Colégio 
Estadual Padre Tiago, localizado na Rua Professor Odélio Barbosa da Silva, nº 620, 
Centro, Mirassol D’Oeste/MT, devendo o candidato comparecer com antecedência mínima de 
01 (uma) hora, munido do comprovante de inscrição, documento de identidade com foto e de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, conforme Edital supramencionado; 

 
Inscrição nº Candidato RG. nº 

001 Eduardo Santos de Paula 1915141-1 SSP/MT 
002 Tiago Ito Eleodoro 9102109-9 SSP/PR 
003 Guilherme Henrique Moraes 38190966-9 SSP/SP 
004 Aline Cristina Botelho de Carvalho 1507687-3 SSP/MT 
005 Valdeir Batista Pinheiro Filho 2139814-3 SSP/MT 
006 Luciana Paulino Gonçalves 1241293-7 SSP/MT 
007 Muriam Pollo de Lima 1666480-9 SJSP/MT 
008 Grace Alves da Silva 1644984-3 SSP/MT 
009 Suelleyn de Oliveira Pains 1412245-6 SSP/MT 
010 Sarah Caroline Mendes Pinheiro 1821803-2 SSP/MT 
011 Amanda Gonçalves da Silva Palermo 1977124-0 SJSP/MT 
012 Bruno Martin Sippel Souza 1843880-6 SJSP/MT 
013 Katia Sabrina Santiago Guimarães 12388759-8 

DETRAN/RJ 
014 Isabela Caroline Ferreira Machado 1734055-1 SJSP/MT 
015 Debora Pacheco Quida Magalhães 1263138-8 SSP/MT 
016 Luiz Gabriel Martins 2411063-9 SSP/MT 
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017 Jeane Valéria Mendes Alves 1784057-0 SSP/MT 
018 Marcia Karoline Ferruci Marques Toledo 2125082-0 SSP/MT 
019 Jackézia Rodrigues da Silva Neri 2260040-0 SSP/MT 

 
2. FICAM desde já todos os inscritos cientes e convocados da data supra para realização da 
prova, que terá duração máxima de 05 (cinco) horas, devendo obedecer às regras estabelecidas 
no Edital n. 001/18-GAB, datado de 10/08/2018; 

 
3. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que fica 
publicado no átrio do Fórum e no DJE. 

 
 

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de setembro de 2018. 
 

 

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima 
Juíza de Direito 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
PORTARIA Nº 51/2018-DF 

 
 

A DAIANE MARILYN VAZ, MM. Juíza Substituta em Substituição Legal da Comarca de 
Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 

 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no 
Estado de Mato Grosso; 

 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, 
que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do 
Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1° - Responderão no plantão dos finais de semana, feriados e semanal, durante o período de 
01 á 30 de setembro de 2018, os seguintes servidores conforme escala abaixo; 
 

LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 
 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 
01 á 
07 

Tatiana Mendes de 
Oliveira 

Técnica 
Judiciária 

(66) 99221-
4245 tatiana.oliveira@tjmt.jus.br 

08 á 
14 

Neverton Aparecido 
Gossler Lima 

Técnico 
Judiciário 

(66) 99221-
4245 neverton.gossler@tjmt.jus.br 

15 á 
21 

Magnum de 
Figueiredo Marisco 

Analista 
Judiciário 

(66) 99221-
4245 mmarisco@hotmail.com 

22 á 
28 

Vivian Paula Vieira 
 

Técnica 
Judiciária 

(66) 99221-
4245 vivian.vieira@tjmt.jus.br 

29 á 
30 Evelyn de A. Ayres Analista 

Judiciária 
(66) 99221-

4245 evelyn.ayres@tjmt.jus.br 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

 
DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01 á 07 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça (66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

08 á 14 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça (66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

15 á 21 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça (66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

22 á 28 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça (66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

29 á 30 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça (66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

 
PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES  POLO X 

 
DIA JUIZ (A) 
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01 e 02 FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA - 1º VARA DE JUARA 
08 e 09 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - DIRETORIA DO FORUM DE JUARA 
15 e 16 PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA - 3º VARA DE JUARA 
22 e 23  FABIO PETENGIL - 1° VARA DE JUÍNA 
29 e 30 VAGNER DUPIM DIAS - 3º VARA DE JUÍNA 
 
Art. 2º - O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, domingos e feriados, bem 
como o plantão semanal para atendimento de medidas urgentes. 

 
§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente das sextas-
feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro 
dia útil subsequente.  

 
§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente forense do primeiro dia útil 
da semana, encerrando-se no início do expediente do último dia útil, sendo de atribuição dos 
Juízes de suas respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão regional. 

 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 
horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no 
início do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão 
Judiciário do Juiz Plantonista da Comarca. 

 
Art. 4° - Deverá  permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00,  nos sábados, domingos 
e feriados, o servidor escalado para o plantão judiciário. 

 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados 
de Polícia, com ciência pessoal aos servidores escalados. 

 
 

Colniza/MT, 31 de agosto de 2018. 
 
 
 
 

DAIANE MARILYN VAZ  
Juíza Substituta em Substituição Legal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JAURU 
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL 
SUPERIOR DA COMARCA DE JAURU – PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO 
 
EDITAL n.º 009/2018-DF 
 
A Excelentíssima Senhora Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito Diretora do 
Foro desta Comarca de Jauru - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 
em conformidade com o disposto nos Editais nºs 14/2012/GSCP e 002/2018/DF, torna 
público a classificação definitiva dos candidatos. 
 

Legenda: CL= Classificação          PF= Pontuação Final 

CL NOME  PF 
1º LETÍCIA MONISE LANA GOMES 52,5 
2º ANDERSON ALVARO ALVES DE ALMEIDA 52,5 
3º KLITYA STÉFFANI MAULAZ OLIVEIRA 50 
4º GABRIELLY SILVA ALBÉFARO 50 
5º RAIANY FERREIRA DUTRA 50 
DESCLASSIFICADO BRYAN MYGUEL JESUS ASSUNÇÃO 47,5 
DESCLASSIFICADO DENYS CARVALHO FIRMINO 47,5 
DESCLASSIFICADO PERLA MIRELLA DO PILAR 42,5 
DESCLASSIFICADO RHILLARY MILLEID TOSTA 42,5 
DESCLASSIFICADO STÉFANO TIAGO ANTUNES FERREIRA 37,5 
DESCLASSIFICADO ROMÁRIO DA SILVA MOREIRA 37,5 
DESCLASSIFICADO ANA CAROLINE JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA 37,5 
DESCLASSIFICADO GABRIEL DAVID GOMES 37,5 
DESCLASSIFICADO HIGOR AUGUSTO DE SOUZA GREGÓRIO 27,5 
DESCLASSIFICADO AMADERY STÉFANY DA CRUZ AUSENTE 
DESCLASSIFICADO ISABELY GOMES AZEVEDO AUSENTE 
DESCLASSIFICADO MALINY DA SILVA ROVEDA DE AQUINO AUSENTE 

 
 
E, para que cheque ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico.  
 
Jauru, 4 de setembro de 2018. 
 
Angela Maria Janczeski Góes 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JAURU 
 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR 
DA COMARCA DE JAURU – PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 
EDITAL nº 008/2018-DF 
 
A Excelentíssima Senhora Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito Diretora do Foro desta 

Comarca de Jauru - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o 

disposto nos Editais nºs 14/2012/GSCP e 002/2018/DF, torna público o GABARITO 

DEFINITIVO. 

 

01 – C    11 –  B  21 –  C   31 – C 
02 – B    12 –  B  22 –  ANULADA  32 – B 
03 – D   13 –  D  23 –  D   33 – A 
04 – D   14 –  B  24 –  A   34 – C 
05 – A   15 –  A  25 –  D   35 – A 
06 – C   16 –  C  26 –  C   36 – C 
07 – D   17 –  D  27 –     D   37 – D 
08 – ANULADA 18 –  D  28 –  D   38 – B 
09 – D   19 –  A  29 –  A   39 – B 
10 – B   20 –     B  30 –  D   40 – D 
          
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico. 

Publique-se. 

 

Jauru, MT, 4 de setembro de 2018. 

 

Angela Maria Janczeski Góes 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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